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H dobhártya 
nagyothallás, 

víbráczíós masszázsa 
fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen" lehe¬ 
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A föl belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, mégpedig a duderstadti 
Loest Emil czég «Audito» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Méllékkészülékek, vagy 

uplaműszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmük sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely jezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito» 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

ZOBRÁNCZ 
_ GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glanbersós. hideg;, kénes, BŐS víz. Gyomor- és máj¬ 
magyar Karlsbadja. = S 

Fürdőidény : május lo-től szeptember 15-ig. Elöidény : május 
13-től június l-ig. Utóidény: szeptember l-ió'l szeptember 15-ig. 
30 °,o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint iTÓsryógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és belbajoknáí s alliasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknáí. szédülések, hiidések, guUú'tési 
rohamoknál vérelvonólag. felszivólag hat, csnzos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségekoél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izületi és csont¬ 
bánulmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, uörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felTidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l él 1/i irt alatt elérhető. 

A TÍZ otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben re»zestU. 

Megrende\é*ek és tudakozódások : « Szobra IKZ gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyúgyfiirdö» czimzendok. Posta-
és távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. Rnssay 
Gábor Lajos. A f ü r d ő i g a z g a t ó s á g a . 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Kört elek-utcza 4. 

IGLÖFÜRED GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vastiti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

Kitűnő konyha. 
Állandó fürdöorvos. 
Árak mérsékeltek. 
Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Igléfiired gondnokiága. 

(Antomobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyintózet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag • különösen a 
légzőuervek hnmtos bántalmainál igen jó ha-
t4mn még akkor is, ha Ténések esete iorog fenn. 
Mag rendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

éa a forrás kezelöségénél Munkácson. 

A monarchia legnagyobb kocsi, altára. Árjegyzék ingyen. 

Óvjátok gyermekeiteket hátgerlncz-
m elgörbüléstől. m 

Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nam ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus l Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzőhasználat előtt Fűzőhasználat ntán. 
Haskötők, gummlharlanyák, mellfüzők mértek szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•értékelt arak! Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képea Jubileumi árjegyzéket Ingyen éa bérmentve küld: 
KELETI J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz. 
Alap itatott 1878. Telefon 13—76. 

HERKULESFÜRDŐ 
JÓZSEF FŐHERCZEG SZÁLLÓ 

EGÉSZ ÉVEN ÁT NYITVA. SZÓ BAK 
KÉT KORONÁTÓL. FELFELÉ. 

ELSŐRANGÚ KONYHA. 
OLCSÓ ÁRAK. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izű, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstöl. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fii l. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
Arad, Szabadság-tér 8. 
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BADEN Előkelő családi otthon, legszebb fek-
* vés, a főherczegi villák közeiében, 

előkelő konyha. — Kert. — Villamos, 
\ V I E N M E L L E T T vasúti megállóhely. — Helyközi telefon 

' 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj-
donos : Melly Mayer von May bach. 
Prospektust küldiBlocknerJ. hirdetője, 
Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz. 

HTTT 4VTF lULLflniíi 
1912-ben megnagyobbítva 
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Elsőrangú jodbromfBrdő. Kuróna 
legrégibb és leggyógyhatásosabb 
jódforrása. Idény : május 1-től ok¬ 
tóber l-ig. Felvilágosítást és pros¬ 
pektust küld Direktion dér 
deskuranstalten Had Hall. 

tó r inma egész éven á t nyi tva . 

TOBELBflD 
GTÓGYFÜRDÖ-SZANATÓRroM Graz mellett 
Radiumos gydgyforráaok, ívd- és fürdőkurák. — Diétás gydgy-
keieléiek, hízd- éa soványltd-kurák. — Nap- és légfurdök, 
• Lahman kúrák- és az összes természetes gyógymódok. — Gyo¬ 
mor-és bélbetegek, rheumások, köszvényesek, légcsőhurutosok. 
Idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINKÉRT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬ 
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad 
bel Graz. Megnyílón ápr. IS-én. Elöldényben külön kedvezmény. 

NUTH KAROLY 
Ol. és klr. fensége 
József fSh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Saray-utcza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és rizrazetékek, csatornázások. 
szellőztetések, szivattyúk, Tizerómőii emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. Wien mellen, 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások CBÚZ, 
köszvénv, iscliias. izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia, görv^lykór, bőrbajok, fém-
méreezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melejrviz. fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglök, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 

Nagyfokú radioaktivitás. J . hirdetőiroda utján is. Budapest. 
1912-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület, Semmelweis-utcza 4. szám. BADEN 

28. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 13. 
l -Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 

Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: \ 

Egészévre _ — 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ 

90 korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A íVilágkróniká'-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a posta'lag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

MÁRKUS E M Í L I A HŰVÖSVÖLGYI VILLÁJÁBAN. - Balogh Rudolf fölvételei. 

Franklin-Társalat nyomdája, Budapest, IV., Egyet em-ntcza 4. sz. 
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A beékelt szív. 

Magoryt kissé gondolkodóba ejtette Hortenzia 
herczegnő auguri figyelmeztetése, hogy óvakod¬ 
jék .Joumi grófnő soiréejától. Épen azon törte 
a fejét félálmában, hogy nem volna-e mé«is 
jobb, gyengélkedés ürügye alatt, lemondani az 
estélyről, midőn Gergely, úgy ieltiz óra tájban 
fölébresztette. De hát a főispán úr a reggeli 
alvást becsüli legtöbbre. Tésay Béni szerint: 
Schillerrel tart, a ki egy ódájában «Ein \vohl-
lüst'ger Morgentraum»-ról, kéjes hajnali álom¬ 
ról énekel. De Magory, minél inkább lerázta az 
álomnak ránehezedő ólomszárnyait: annál in¬ 
kább elkerülhetetlennek tartotta a budapesti 
utat. Alig háromnegyed óra múlva kirobogott 
a kapun az elegáns főispáni fogat, Magoryval 
és Hancsóhékkal, ölükben, mint közös teherrel, 
az óriás bálanyai diszbokrétával. Egy kis vas¬ 
úti késés is volt. Hancsóhné sohasem jöhetett 
elég korán, de hát «dzért sincs vasúti láza», 
mint azt Magory ráfogta. 

A kocsit visszaküldték Gergelyért, ki azalatt 
hazakerült gazdája fekete szalon-atillájával, 
melyet a nagymisén a másodtenórt fúvó Ham-
mel mester helyett Lidia kisasszony vett át, s 
mialatt a galantuomo huszár-komornyik gyön¬ 
géden enyelgett Hammelnéval: sajátkezűk-g 
vasalta ki, s aztán művészileg összehajtva és 
selyempapirosba göngyölhetve, vékony piros 
szalaggal átkötve, nyújtott át kedves mosoly 
kíséretében Gergely úrnak- Midőn Gergely haza¬ 
térve, a pakkolásnál szétbontotta az atillát: 
nem reprodukálható ezil'ra káromkodásba tört 
ki. Rettenetes látvány táralt el szemei előtt.! 
Az atillát oly tüzes vnssiil vasalták ki, hogy 
egy szívalakú égett folt esett a baloldalán. Egy 
beékelt; beégetett szív! Aláj.-i a szabó ezimkár-
tyája volt tűzve, melyen bocsánatot kérnek a 
megtörtént balesetért, azzal az ígérettel, hogy 
a minta után vett mérték szerint, minden dij 
nélkül, egy szakasztott mású, hasonló atillát 
készítenek. De attól aztán Gergelynek torkán 
akadt a szava, midőn a használhatatlanná vált 
atilla helyett más atillát akart elhelyezni a 
bőröndben és látta, hogy egyetlen egy szalon 
ruhadarab nincs a sifonérban ! Gergelynek még 
ma semmi keresni valója nem volt a szekré¬ 
nyekben, mert az a barna zekeöltözet, melyet 
gazdája az útra magára vett, már tegnap este 
óta előkészítve, a ruhafogason függött. A ruha 
eltűnését nem hozta az álszent Vadassal kap¬ 
csolatba, ki infanterista létére, nem bírta el a 
sok finom itókát, a mikből boldog-boldogtalan¬ 
nak jutott és most ott fekszik a házban vala¬ 
hol, valami sötét mellékambilus zugában. 

A huszár-komornyik alig egy félperczczel ér¬ 
kezett a vonat elindulása előtt a pályaudvarra. 
Még szerencsésen felkapaszkodott a vonatra, 
mely, alig csapta rá a kalauz az ajtót, Rosen-
müller Orbán s Vogelhuber pere ét fils búcsú-
üdvözlései és kendőlobogtatásai elől menekülve, 
elrobogott. Csak az a bizonyos bajusz, a min¬ 
dig kitűnően értesült rendőrkapitány hiányzott 
a perronon. 

— Ezer furkós, menyköves, büdös kénszagú 
pókok' égő villám és muszkaországi menydör-
gős jeges guta üssön bele minden kalendárium 
csinálóba: holnap épen vasárnap van! — ká¬ 
romkodott Gergely magában. A koesiszakasz 
folyosóján komor arczczal masírozott föl és alá, 
s nem állt szóba, ámbár második osztályban uta¬ 
zott, a sok buta úri czivil-paraszt útitársaival. 

. . . Magory meg önérzetesen dicsekedett ön¬ 
maga előtt a külön szalonkocsiban, hogy ő meg 
nem szeppen, meg nem hátrál soha és kényel¬ 
mesen hátravetette magát ülőhelyén. Alig szólt 
valamit, de Hancsóhné sietett őt a múlt napok 
ünnepségeiről, különösen a tegnapi bálról be¬ 
szélve, ellenmondásaival egy kicsit felvilla¬ 
nyozni. Aztán lassankint egymásután elszende-
regtek és Hancsóhnak is az ölében fekvő hír¬ 
lapokra hullott kialudt szivara. 

Az idő eljárt és egyszerre csak a kalauz az 
Erdövárosra, az egymást keresztező két vonat 
közös étkező-állomására való érkezést jelentelte. 

- Erdősor a Ladáry-grófok állomása is, — 
jegyezte meg Hanesóhné. 

- Ah, — kiáltott fel Magory. 
És újra lelki szemei előtt vonult el az az 

érdekes kép, mely itt a perronon lekötötte 
figyelmét. Magas, sugár, biiszke alak . . . És 
most vége még az álmadozásnak is. Ez az a 
bizonyos : vég a kezdet előtt. Izgalom, remény¬ 
telenség édes-kínos mámora ejtette hatalmába 
egész valóját. 

Több mint egy negyedóra folyt le a huszonöt 
percznyi várakozási időből, mely alatt az étke¬ 
zés proczedurája Hancsóh mailre de táble = 
tisztsége mellett, ad normám: odautazás folyt 
le, midőn egyszerre a mindenütt jelenlévő Ver¬ 
peléti lépett a kocsiszakaszba. Hancsóhné mind¬ 
járt incselkedni kezdett vele: 

- Megjárta már a császárvárost ? A főher-
czeg úr hogy érzi magát? 

A riporter-generális ignorálván az ironikus 
czélzást, így válaszolt: 

- Az éjjel a némethunniai vasúti állomáson 
hallottam, hogy ő fensége a tegnapi délutáni 
vonattal váratlanul Budapestre utazott. Tehát 
Vámosi társaságában Erdősárosig jöttem, mely¬ 
nek állomáshelyére minden felülről vagy alul¬ 
ról érkező vonathoz a ua^ybeteg országzász¬ 
lósa kocsiját vettem igénybe. A közeli kastély-
liól megnyugtató hírekkel visszatérve, örvendek, 
hogy a kitűnő Ladyvel az ország városába 
utazhatom. 

Verpeléti erre egy papirszeletet adott át 
Mngoryntilí. 

Főispán úr, bátor vagyok egy feladott 
sürgönyöm fogalmazását átnyújtani. 

Magory hangosan felolvasta. A némethunniai 
rendőrkapitányhoz intézett távirat szövege volt 
az ellopott .főispáni ruhatár dolgában 

Szenzáczió. Csak Hancsóh maradt hű .Nil 
admiran!.. jelszavához. 

- Gergelytől .hallotta? — szólt Hancsóhné 
meglepetéséből magához térve. 

- De hát mikor történt ? Hoayan történ¬ 
hetett?! - pattunt fel i n d u l a t o s a d a t 

A mozdony fütyült. A vonat tova robogott. 
Hancsóh megszólalt: 

Verpeléti úr egyben a rendőrséget is 
nyomra vezette. 

Hancsóhné elJenmondva újra incselkedett: 
-Az nem volt nehéz dolog, mikor, mint 

U r g 0 ? í ? 1 ' . W i s m e " « sötét alakot látott a ház előtt olálkodni. 
A riporter-generális, jogosult önérzetében 

csendes részvéttel tekintett Hancsohnéra és így 
szolt: e j 

- ügy van! De én ugyanazt az alakot teg¬ 
nap, midőn a főispáni bálhoz a vasútról a vá-

isba kocsiztam, ugyanazt a gyanús alakot lát-
am, a mint Graupenhofer úr neki valamit sut¬ 

togva nagyon magyarázgatott. Ez az egyik nyom. 
A másik nyom az, hogy midőn tegnapelőtt a 
Nemethunniából a vasúthoz kocsiztam: útköz¬ 
ben egy fodrászboltba benéztem. Azalatt, míg 
lugler Pantaleon, kit a főispáni bálról ismer¬ 

nek, (mozgás) nagy csodálkozásomra, Rózsai 
Lidi, azaz Lídia kisasszony, a főispán úr egy 
ismerőse, volt ismerőse. 

- Kérem, semmi pikantériát, — szemérme-
teskedett Hancsóhné. 

- Már azt is tudja, hogy csak: volt! — 
morogta Magory fogai közt. 

- Ment el az üzlet ajtaja előtt. — folytatta 
fennakadás nélkül az elbeszélő. «Méltóztassék 
szemlélni: 0 az a női hölgy, - monda nekem 
a maga ékes nyelvezetén a Figaró, — a ki a 
liszlo közgyűlésen karzati helyfoglalásáról za¬ 

varólag leszolnokolt N 
Magory nagy szemeket meresztett, Hancsóhné 

ellenkezett : 
— Hihetetlen! 

Verpeléti kedélyesen gúnyolódva, tovább be¬ 
szélt : 

- Egy végkielégítéssel szárnyra bocsátott 
szerelmi gerlicze, egy donjuáni szalonkirály el¬ 
bocsátott kedvese (Hancsóhné méltatlankodó 
arczjátéka) sok mindenre képes. Ez nem lopás; 
de cselszövés, idétlen bosszú műve. 

- Ah mit, a leány csak eszköz volt! — fa¬ 
kadt ki Magory. — De mit akartak elérni ezzel 
a gaz, buta intrikával? 

Verpeléti rendőri ösztöne és diplomácziai 
ravaszsága adta meg e kérdésre a felvilágosító 
feleletet : 

- A mint hogy a karzati közbekiáltással 
arra akarták birni a főispánt, hogy, komoly el¬ 
határozása ellenére, németül is beszéljen a disz-
gyülésen: épp úgy, most a magyar ruhától 
fosztották meg, hogy kénytelen legyen ma mi¬ 
niszterelnöki estélyen, Joumi grófnő soireéján 
frakkban megjelenni és megszegni az ifjúkori 
szent fogadást, lábbal tipornia szittya követke¬ 
zetességet. 

Magory gyorsan válaszolt: 
- Mindez így lehet! De rosszul számított a 

nemes kompánia. Gergely elhozta a rajtam volt 
báli öltözetet. 

Ezalatt egy kisebb állomáshoz értek, mely¬ 
nél a vonat két perczig szünetel. Mielőtt az. 
újra megindult: Gergely már benn volt a gaz¬ 
dája szakaszában a bőrönddel. Verpeléti egy 
előzetes figyelmeztetésére jött a regementrap-
portra. A riportéi-generális előhúzta a bőrönd¬ 
ből az inkriminált ruhadarabot, szétbontotta 
és odatartotta a társaság szemei elé. 

- Az atilláf a mellén megégették, — kiál¬ 
tott fel hirtelen Hancsóhné. - - Épen a szive 
táján van a borzasztó seb! - - És fölkaczagott 
e mulatságos szomorú látványon. 

- Szörnyűség ! Hogy történt ? — riadt Ger¬ 
gelyre Magory. 

- Az atilla egy kicsit elgyürődött és tejes-
gyertyapecsétes lett a bálban, jelentem alássan. 
Tehát a szabóhoz vittem. A sógorasszonya, a 
pesti Rózsai Lidi vette át kényes kezeivel és 
mégis megesett rajta a baj. De, jelentem alás¬ 
san, itt az adresz-czédula. a hol pardont kér a 
snajderné és ígéri, hogy rögvest líj atillát liferál. 

- Süsse meg, — vágott bele Magory rusz¬ 
tikus úri módon. 

- Kétségtelen, - - szólt Verpeléti, - - hogy 
Lídia kisasszony, kinek a fejecskéje a bálterem 
karzatán egy-egy pillanatra észrevehető volt, 
részese vagy elkövetője a bűnös csínynek, mely¬ 
nek orgazdája az a bizonyos hordár és bűn-
szerzője Graupenhofer; bár a nyomok egészen 
a Varhelyi-palotához vezetnek. 

- De én el akarok menni az estélyre ' — 
fakadt ki Magory. 

Verpeléti nevetett: 
- A frakkos társaságba, hol még a honvé¬ 

delmi miniszter is frakkban jelenik meg. 
- De hol kapni Budapesten kész magyar 

szalonrahát? - jegyezte meg Hancsóhné. 
- Aztán ma vasárnap van — jelentem alás¬ 

san, hogy a — ! — szólalt meg haptákban Ger¬ 
gely, de a többit már csak befelé morogta. 

Hát ne menj el az estélyre! — volt Han¬ 
csóh józan közvetítő javaslata. 

Magory kész volt a válaszszal: 
- Elmegyek! De hogy miképpen jelenek 

meg, azt még nem tudom. De elmegyek! 

Az előkerült karakter. 

Következett az utolsó állomás Budapest előtt 
Magory belátta, hogy semmi kilátása sincsen 
egy új szalon-atilla előteremtésére. Attól a né¬ 
hány magyar ruhában járó képviselőtársától 
kiknek más testalkatuk is van, csak nem köl¬ 
csönözhet ki egy viselt atillát. És hol találja 
okét vasárnap délután ? Ennélfogva nem marad 
egyéb hátra, mint hogy frakkban jelenjen meg 
No, persze, csak ez egy alkalomra. A vis maior 

mely törvényt bont, fölmentené ez egy estére 
fogadása alól. . . 

. . . Midőn Magory az «Angol királynőn ka¬ 
puja előtt kiszállt, az elébe sietett vendéglős, 
a viszontlátás örömének nyilvánítása után, saj¬ 
nálatát fejezte ki, hogy ő méltósága nem ke¬ 
gyeskedett őt eljöveteléről előzetesen értesíteni. 
Mert most, a lóverseny-időben és az ország¬ 
gyűlés ülésszaka végén, a szálloda minden szo¬ 
báját elfoglalták: kénytelen volt őméltósága 
lakását, ez iránti régebbi kivételes engedélye 
alapján — az utczai termet tudniillik, a háló¬ 
szoba elzárásával — a mai reggeli gyorsvonat¬ 
tal érkezett két előkelő úri dámának ideiglene¬ 
sen átengedni. De miután egy nagy erkély¬ 
szoba üresedett meg az első emeleten, még az 
este oda fogja őket átszállásolni. Addig is kéri 
őméltóságát, kegyeskedjék a szállodai kis iro¬ 
dába nyíló szalont igénybe venni. 

Alig, hogy Magory a kijelölt szobában el¬ 
helyezkedett és Gergely a ruhát és a szépítő-
szereket kirakta: kopogtak az ajtón és betop¬ 
pant Lászlóffy. A kölcsönös meleg üdvözlések 
után a miniszter gyorsan beszédbe fogott: 

— A lóversenyről jövök, hol Verpeléti, egye¬ 
nesen a vasútról érkezve, elembe került és el¬ 
mondott nekem rólad és némethunniai szerep¬ 
lésedről mindent, a mit eddig el nem mondott. 
A Várhelyi főhadiszálláson szerkesztett «Sé-
relmi felirat»-nak nevezett firkát Keresztessy 
a ma délelőtti miniszter tanácsban, melyet ma 
este folytatni fogunk, adta át nekem. 

•— Hát csakugyan jött ily második asszonyi 
csoda-peticzió ? 

- Jött. De azért előre biztosítalak, hogy an¬ 
nak alapján el nem csapunk téged. 

- Köszönet e negatív elismerésért! — vála¬ 
szolt Magory fanyarán, hiúságában sértve a 
tréfa daczára. 

- Többet most még nem ígérhetek. A német¬ 
hunniai asszonyok még sok borsot fognak törni 
orrod alá. 

- De én nem fogok prüszkölni tőle. Van 
tromfom ellenük. 

- A komplót ? A ruhalopási manőver ? . . . 
A represszáliákkal egyelőre ne törődjél. És szen¬ 
vedélyed ne ragadjon el! Különben elismerem,' 
ü°gy egészben véve jó úton haladsz. De még 
másról is van szó. Verpeléti beszélte, hogy a 
miniszterelnökné estélye, toiletted miatt, sok 
gondot okoz neked . . . Hiszen fölveheted -
huszárfőhadnagyi egyenruhádat. Ad hoc; ha 
úgy akarod : ma utoljára. 

- Nincs jogom hozzá. Lemondtam a tiszti 
rangról, a karakterről. 

— Lemondtál az igaz, de az akkori hadügy¬ 
miniszter, mint tudod, nem fogadta el a le¬ 
mondást. 

Odakünn az altiszti szobává degradált iro¬ 
dában Gergely jókedvében összeverte volna 
sarkantyus - czizmás bokáit és aztán sietett 
kifelé. r 

- Úgy emlékszem, hogy pontosan megkap¬ 
tam kérvényemre Bécsből a választ. 

- És abban a közös hadügyminiszter el¬ 
oszlatta aggodalmaidat, hogy te akkor, mint, 
bár a szélső ellenzéki, de dinasztikus függet¬ 
lenségi párt tagja, bátran viselheted katona¬ 
tiszti rangodat továbbra is. 

Magory csodálkozott. 
- Ez állt benne? Persze az ez iránti aggo¬ 

dalmammal indokoltam lemondásomat. Ejnye, 
ejnye ! . . . No, azt a hivatalos levelet, ha jól 
emlékszem, miután épen a bundámmal a válla¬ 
mon utazófélben voltam, vettem kézhez, s be¬ 
érve az osztályfőnök-generális jólismert aláírási 
krixkraxjával, - - olvasatlanul a papírkosárba 
dobtam. 

- Az is benne volt, hogy a jövőre nézve az 
ellenőrzési szemle és minden egyéb zaklatás, 
katonai parádé alól föl vagy mentve. 

- Ah, ah! 
- Ezeket a honvédelmi miniszter beszélte 

el nekem az elébb, künn a gyepen, s hozzá¬ 
adta, hogy tegnap levelet vett a hadügyminisz¬ 
tertől, melyben valószinüleg az «odafenni) nem 
tetsző némethunniai szereplésed folytán, azt 
kérdezi: vájjon ragaszkodol-e még tiszti ran¬ 
godról való régi lemondásodhoz? mert most, 
alkalomadtán, felkutatták egyelőre: ad acta tett 
lemondási kérvényedet. Petrovics miniszter, ki¬ 
nek elbeszéltem kényes helyzetedet, azt izeni, 
hogy mindaddig bizvást viselheted az unifor¬ 
mist, mig a hadügyminiszter lemondásodat el 

nem fogadja és erről értesít. De most már 
csak az a kérdés, hogy meg van-e még unifor¬ 
misod ? 

- Tudja Isten! Hát gondoltam én vele! -
válaszolt Magory. — Talán megettók a molyok; 
talán ellopták a többi díszruhával. 

- Pedig az egyenruha'kisegített volna a baj¬ 
ból. Mert, hogy elmenj a mai estélyre, magam 
is kívánom. Úgy látszik, valami készül ellened. 
De azért ne tarts semmitől, mert ott leszek 
én is! 

Magory e beszéd alatt, izgatottan járt fel s 
alá, a mennyire a szűk kis szalon határai meg¬ 
engedték. 

- De hát hol az a huszártiszti ruha?! -
kiáltott fel végre. — Gergely! Gergely! 

A huszár-komornyik sarkantyút bosszantó 
sietséggel berukkolt, karján egy gondosan be¬ 
takart csomaggal. 

- Itt az egész tisztúri parádés mundér fixun-
fert'! — jelentette alássan. — Vadonat új, nu¬ 
mero ájncz; ragyogó, tiszta, mint a friss har¬ 
matban fürdött szűzleány lehellete. Akkora folt 
sincs rajta, mint egy finum ánglius tű foka. 

És a miniszter és főispán nagy meglepeté¬ 
sére, mint diadalmi trófeákat, mutatta a szarvas-
bőrrel bevont kardot és a két piros bagaria¬ 
dobozt, melyben a csákó, a vitézkötéssel, vala¬ 
mint az arany-öv és az ezüst tölténytartó volt 
elhelyezve. Azonkívül a selyem behuzattal el¬ 
látott, ragyogó aranyzsinóros, buzavirágszinű 
atillát, mentét és piros nadrágot, s odafektette 
az asztalra az egész fényes huszárdicsöséget. 
Még előkerült a politúros kaptafára vert ezüst-
sarkantyús chagrin-bőr csizma is. 

- Hát, maga ezermester, honnét kerítette 
elő ily gyorsan ezt a díszuniformist? — kér¬ 
dezte meglepetve Lászlóffy. 

- Jelentem alássan, onnanfelülről a laká¬ 
sunkról hoztam le a kernyellel. A fráj bocsá¬ 
tott be. A hálószoba nagy sifonérja alján pihent 
az egész parádé, szűzdohánynyal betakarva, 
szagnélküli parfimmal behintve és lepedőben 
bevarrva. 

Magory, ki eddig ámultában szóhoz nem 
jutott, örömtől szikrázó szemekkel e szavakra 
fakadt: 

— Hallja, Gergely szakaszvezető, magánál 
különb puczmájszter nincs ezen a czudar vi¬ 
lágon ! 

- Komolyan mondom, — tette hozzá a mi¬ 
niszter mosolyogva, — hogy ily előrelátó, bra¬ 
vúros, ügyes huszár-adjutánssal oldalodon, a 
minő Gergely vitéz, bátran keresztül vágtat¬ 
hatsz az Operenczián-túli égő gyehennán és 
tréfadolog lesz hódolásra birni a lázongó Német¬ 
hunniát. No, hát most, Béla barátom, csak az 
a kérdés, — szólt helyéről kelve, — hogy nem 
szorultál-e ki egy kicsit a huszáratillából ? 

- Az angyalát, kegyelmes uram! — pattant 
fel főnöke ellen a főispán, kit akhillesi gyön¬ 
géjén sebeztek meg, — és egyet rántva a szij-
ján, hetykén egyenesre kivágta magát. 

Gergely keményen szekundált: 
- A ki vitéz huszár volt, az riktájkban ma¬ 

rad végig, mint jerikhói czédrus a sioni kárpát¬ 
hegy tetején! Az atilla pászolni fog, mint a 
telivér arabus csikón az ujdonat nyereg, mert — 
már előre gondunk volt, hogy egy kicsit bő¬ 
vebbre szabják. 

Gergely mégis valami igazítani valót talált 
az atillán és kivitte az irodából rögtönzött al¬ 
tiszti szobába. 

Lászlóffy pedig mosolyogva ezt mondta: 
- Meg vagyok nyugtatva . . . Most Isten 

veled! - - folytatta komolyan. — Még egy kis 
dolgom van az estély előtt. Hellmuth, Karád-
megye főispánja alatt egyre folynak a szerb és 
román nemzetiségi izgatások, s jól tudod, hogy 
a minisztertanács többsége csak a nemei nem¬ 
zetiségi elemekkel szemben elnéző, a lajthán-
túliak iránti tekintetből . . . De azért te csak 
haladj utadon erélyesen, megfontolva. Mind-
ezekután még csak egy instrukczióm van szá¬ 
modra. 

Lászlóffy szava elakadt. Magory mohón kér¬ 
dezte : 

- Mi az az instrukczió? 
Bármily kényes természetű is volt, Lászlóffy 

azért kimondta: 
— Hogy házasodjál meg! Kövesd Tésay Béni 

példáját. A versenyen találkoztam vele. A reg¬ 
geli gyorsvonattal érkezett menyasszonyával és 
Bodaszékyékkel, kik a reggeli gyorsvonattal 

utaztak el Nemethunniából, hogy Cserhalmy 
Pista előrevárt turfdicsőségének tanúi legyenek, 
mert az ő Hasdrubálja nyerte el a nagy állami 
díjat.. . Meg kell házasodnod : mondom. A lel¬ 
kem kövér Hancsóhné csak nem lehet örökké 
főispáni házi-bálanyád, ki csak «azért is» vál¬ 
lalta el a lady patronesse tisztét. Az arisztok-
ráczia úgy is eléggé fintorította az orrát miatta. 
Szerencse, hogy Hortenzia herczegnő párt¬ 
fogásba vette bálodat. '. . Egy szó, mint száz: 
nézz körül a miniszterelnökné szalonjában. 
A mit a mord tekintetű főispán nem vívhatna 
ki, azt a tüzes szemű föhadnagyocska könnyen 
elérheti. No, de szervusz, Béla barátom! . . . 
Együtt mehetünk az estélyre. Lejövet majd be¬ 
nézek hozzád. 

Magory kikisérte Lászlóffyt és miután vissza¬ 
került, így szólt magához: 

- A miniszter helyesli eljárásomat! — És 
jókedvében fütyürészni kezdett. 

Mig Gergely megtette az előkészületeket gaz¬ 
dája átöltözéséhez: Magory egy karosszékbe 
vetette magát és «ad astra» tekintve, számlál-
gatni kezdte a piafond csillagrózsájának arany 
karikáit. Tűnődésében, ábrándozva újra testet 
öltött előtte az elérhetetlen ideál. Úgy, a hogy 
valóságban látta, úgy, a hogy álmaiban meg¬ 
jelent előtte. Jó csillagának játéka az, hogy a 
sors össze nem hozza vele. Ki tudja, hogy 
közeledésére: nem várna-e megalázó vissza-
utasí tás reá ? . . . Eh, mit! Aranyfüst, fölleg-
ábránd! 

Erre fölpattant helyéről, kirántotta hüvelyé¬ 
ből damaszczén pengéjű fényes kardját és olyan 
huszár-hatvágást suhintott maga körül a leve¬ 
gőbe, hogy az atillával kezében belépő, a büszke 
örömtől könnyező Gergely alig győzte a csillár 
üvegdiszéböl levagdalt szilánkokat fölszedni. 

- Habt Acht! zugsführer Gergely, — szólalt 
meg a főhadnagy-főispán vezényszava, öltözkö¬ 
dés közben. A kegyelmes úr azt tartja, hallja-e? 
hogy meg kell házasodnom. 

— Jelentem alássan: az még sohasem volt 
eszünkben. 

— Bizony nem. Mert eddig, azaz fiatalabb 
koromban ón is a házasságot oly intézménynek 
tartottam, mely a nőtlen urak gyönyörűségére 
és a férjek bosszúságára szolgál, — jegyezte 
meg Magory haját rendezgetve. 

- Úgy van, — jelentem alássan. Minek há¬ 
zasodjék a huszár addig, a míg a czibil -háza¬ 
sodik ! 

Magory elmosolyodott. . . Aztán egy csen¬ 
des, méla nótát zümmögött magában és azt 
gondolta, hogy: Igen, ha elérhetném ő t . . . 

Most Gergely az ezüst patrontarsolyból elő¬ 
hozta a boszniai hadiérmet és a hadi érdem¬ 
keresztet és vitéz szakaszparancsnokának mel¬ 
lére tűzte. 

- Ugyan, ugyan, mit czifráz föl, — szerény¬ 
kedett Magory. 

- Jelentem alássan, ez forsrift. Az én mel¬ 
lemen is ott fityeg a grosze szilberne medályi 
valahányszor parádéba csapom magamat. 

E pillanatban rontott be Lászlóffy, földig 
frakkos feketében és a tükör előtt látva Mago¬ 
ryt, a mint Gergely párisi sárgaviola-harmattal 
permetezte végig, mosolyogva e dicsérő sza¬ 
vakra fakadt: 

- Szép vagy, hódító vagy, hősi jelvényeid¬ 
del ! A hadügyminiszter a szerencséd kovácsa. 
Még csak keztyüt és kardot! 

Mikor Magory teljesen a tükör előtt állt: 
nem tudom, hogy a férfias barna arczáho'z, 
sötét fürtéihez oly jól álló fehércsákó arany¬ 
rózsája-e? vagy a szeme csillogott-e jobban? 
Összeverte sarkantyúit, kardját csörtette és kö¬ 
vette ki az ajtón a minisztert. A szolgaszemély¬ 
zet bámulva alázszolgázott. Gergely pedig, mi¬ 
után becsapta a kocsiajtót és «Im starken 
Trab!»-ot vezényelt a rezervista lovastüzér¬ 
káplár bérkocsisnak. A kocsis nekieresztette a 
gyeplőt, s a lovak rohantak bolondul. . . 

- Az anti-árgyilusát! — dörmögte magá¬ 
ban a huszár-komornyik, mikor a kocsi elro¬ 
bogott. 

De a Deák-utcza szegletén két úri fogat ke¬ 
resztezte a miniszter és főispánja kocsijának 
útját: úgy, hogy a kocsisnak ott még is egy 
kicsit vissza kellett tártad lovait. E pillanatban 
a kocsi mellett termett a Calderoni boltja mel¬ 
lől Verpeléti: 

(Folytatása következik.) 
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MÁRKUS EMÍLIA OTTHONÁBAN'. 
Távol a nagyváros gőzös levegőjétől, mesz-

szenyúló hegyek mellett a széles, illatos rét 
vidám kankaim virágai kaczérkodnak a ra¬ 
gyogó égboltozattal, köröskörül a pompázó 
nyár gyönyörűsége s a kies Hűvösvölgy el¬ 
bűvölő magányossága öleli át az odaérkezőt, 
a mint a kanyargós út szélén halad fel a 
zöldelő fáktól sötétlő Hidegkúti útra. De a 
nagyvárosi kultúra ide is eltévedt. Jobbra¬ 
balra modern stílusú villák emelkedtek a 
mesterien rendezett parkok mögött s bizony 
igen gyakran durván megtöri a szépséges út 
csendjét egy-egy autó lihegő pöfögése. 

Az ötvenegyes fekete vasrácsos park köze¬ 
pén, egyedül büszkén áll egy ó-római stílusú 
villa. Elbűvölten bámuljuk a nagyszerű archi¬ 
tektúrát s a mint megakad a szemünk a be¬ 
járó klasszikus márványoszlopain, önkéntelenül 
a római Campagnában képzeljük magunkat. 
Mintha a régi klasszikus világ valamelyik cso¬ 
dás palotáját varázsolta volna ide a budai he¬ 
gyek közé valamelyik jókedvű Isten, hogy jus¬ 
son nekünk is valami a ragyogó ó-római kor 
művészetéből. 

Nem közönséges lakója van a villának. A mi 
nagy drámai művésznőnknek, Márkus Emiliá¬ 
nak nyújt stilszerü hajlékot a klasszikus al¬ 
kotmány, a melyet a kényes és finom artisz-
tikus Ízlésű művésznő óhajára, a római Cam-
pagno klasszikus stílusában terveztek meg 
Jansky Béla és Szivessy Tibor műépítészek. 

A belső millieunek ragyogó lelkében Márkus 
Emília gazdag és sajátos egyénisége csillan 
fel. 0 nemcsak a színpad, hanem az otthon 
művésznője is. A mint a két klasszikus már¬ 
ványoszlop között befelé megyünk, egy gyö¬ 
nyörű hallban találjuk magunkat. Négy már¬ 
ványoszlop fog körül bennünket s ugyancsak 
márvány padlózatán gyönyörű süppedő per¬ 
zsaszőnyegek fogják fel lépteink neszét. 

Csnpa finomság, előkelő művészet e ra¬ 
gyogó otthonnak minden egyes zuga. Az elő¬ 
csarnokból egy nagy fekete tölgyfalépcső vezet 
fel az emelet karzatára, a hol a nagy mű¬ 
vésznő otthoni próbáit szokta tartani. Széjjel¬ 
nézünk. Három fekete faragott velenczei láda 

A HALL. 

szolgáltatja az ülőhelyet s a sarokból egy ezüs-
tözött hintaló kaczérkodik velünk; a firenzei 
Viscontiaké volt a XVI. században. 

Innen átmegyünk egy szépséges télikertbe ; 
gyönyörű színes azaleák virítanak ki a pálma¬ 
erdők sötétjéből, és a tömérdek fehérbóbitás 
jázmin hódító illata teli lehelte a levegő ath-
mospheráját. Mintha egy ragyogó földi para¬ 
dicsomba tévedtünk volna be, úgy elfog ben¬ 
nünket a hangulat. Nem akarunk mozdulni 
innen, a lábaink gyökeret vertek. A mint így 
elmélázunk, az illusztris asszony beszél hozzánk 
kedvesen, közvetlenül az ő megszokott finom 

modorában. Annyi melegség van a hangjában 
és rengeteg nagy érzések törnek fel lelke mé¬ 
lyéből, a mint magáról a művészetről beszél 

A zongoraszobában megmutat nekünk egy 
csodaszép ó-kastiliái függönyt, a melynek pár¬ 
ját a Louvreban őrzik. Pulszky örökéből ma¬ 
radt a nagy művésznőre a horribilis értékű füg¬ 
göny és az ő nagy művészi érzéke stílszerűen 
helyezte azt el gyönyörű otthonában. 

A szalon renaissance kandallóján egy eredeti 
nagyértékű Donatelló fejben gyönyörködünk, 
de e műkincsen kívül a kanapé felett meg¬ 
pillantunk egy csodaszép olajfestményt, Tizian 
fehér kutyáját. Áhítattal állunk meg a hal¬ 
hatatlan mester képe előtt és ismét az az 
érzés járja át lelkünket, a mely érkezésünk¬ 
kor ott künn a pompás kertben, a midőn meg¬ 
pillantottuk a klasszikus oszlopokat. Nem ! Mi 
most nem vagyunk itthon, mi künn bolyon¬ 
gunk valahol a római Campagnában. 

Az ebédlőn keresztül visszajutunk az elő¬ 
csarnokba, de útközben találkozunk magyar 
művészettel is. Egy nagy Lotz képen kívül 
Rippl-Rónai érdekes festménye, a Márkus Emí¬ 
lia szőke hajú feje néz reánk nagy búzavirág¬ 
kék szemeivel. 

A művészi hajlékban kellemes, finom tónus 
ömlik át s lelkűnkben különös érzéseket fa¬ 
kaszt. Elénk varázsolja Márkus Emília hatal¬ 
mas alakításait, az ő utánozhatatlan nagy mű¬ 
vészetét. Ilyennek képzeltük el az ő tűzhelyét, 
a hol a művészeten kívül a melegség és sze¬ 
retet is körüllengi az otthont az illusztris mű¬ 
vésznő közvetlen egyéniségével. A mint kifelé 
megyünk, gyönyörű fehérszőrű macska jön fe¬ 
lénk. Virgoncz ugrással úrnője mellett terem s 
hizelkedve simul a háziasszony fekete selyem 
szoknyájához. Márkus Emília kedveskedve szól 
rá a kis állatra s szelíden megdorgálja csin¬ 
talan viselkedéseért. 

Künn vagyunk ismét a kertben. Karcsú ró¬ 
zsafák ágain zöld levelek bóbiskolnak az ifjú 
tömör bimbók kaczérkodására. A késő délután 
magával hozta a Hűvösvölgy megszokott csend¬ 
jét s felénk kergette a kankalinos rét isteni 
muzsikáját, hogy körül zizegje ennek a saját¬ 
ságos asszonynak klasszikus hajlékát. 

Kovács Lydia. 
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SZATÍRA. 
ELBE SZÉLÉ S. IRTA FÖLDI MIHÁLY. 

A c/irkusxból forrt ki a népség. Belülről 
még sikongott utánok a hegedűk és fuvolák 
kan!, melybe bele-belevisított annak a sxegény 
mnnkiisassxonynak a csecsemője, ki magával 
vitte szopós gyermekét a heti élet e koroná¬ 
jába, a czirkuszi látványosságba s kit a hálás 
magzat sírásával jutalmazott meg: ámde a jó 
asszony, ha már ott van egyszer, elringatja 
visongató kis gyerekét az előadások végéig. 

A zajból nevek emelkednek ki: Robin James, 
Dodo.. . Most hangzanak el az egyszerű Íté¬ 
letek, kategorikus vélemények, melyek íme 
Dodot, a kis tudós kutyát, egy sorba helye¬ 
zik a kifeszített póznán sétáló, hires légtor¬ 
násszal, Jackkal. 

Bent, a czirkusz épületében pedig eloltják 
a lámpákat s a nép úgynevezett könnyelmű 
bohémjei, kiknek nevét elnéző, megbocsátó 
mosolygással emlegeti az elnyujtózott, derék 
polgár, szürkés, egyszerű ruhákban gyűlnek 
össze az igazgató úr szobájában. Ott ficzkán-
dozik Dodo is. Vékonycsontú, fényes fehér-
sxőrű művelt kutya, kis barna folt az orrán 
és a füle tövén, vizsgálgató, gondolkodó, göm¬ 
bölyű szemei végignézik a készülődő alakokat, 
feléjük szagol s megállapítja, melyik közülök 
a rokonszenves, rejtélyes hatalmas úr, melyik 
az ellenséges démon. Hozzádörgölőzik a so¬ 
vány, szerény lányokhoz, s fürkészi tekintetü¬ 
ket e bájos nimfáknak, mikor azok felemelik 
magukhoz a szédületes, csak démonoknak el¬ 
viselhető magasságba s mikor azok egyszerre 
ijesztően ellenségesekké válnak, szétnyúl az 
arczuk, megvillan a szemük, hozzádörgölik 
szőrös, meleg fejéhez hideg, békatesthez ha¬ 
sonló nyúlós, sima arczukat. Filozófus bele¬ 
törődéssel kullog el e nimfáktól s azon elmél¬ 
kedik, hogy bármily rohamosan fejlődik is 
faja, mégis mily ijesztően alá van vetve e dé¬ 
monok kényének. Ö már megadja magát a 
végéremehetetlen sorsnak, mikor e nimfák és 
démonok rettenetes nagyságukkal közelednek 
felé, fenyegetően vihognak és nevetnek, resz¬ 
kető füle még a fogak összecsattanását is 
hallja és újra ölükbe veszik, dobálják, kinoz-
xúk, fogdossak, hintázzák, fejére rongyokat ag¬ 
gatnak fökötöül s ő íme csak félénken mer 
iigütni: kulturált előhaladottságában már rit¬ 
kábban fordul nála elő ez az atavisztikus je¬ 
lenség, az ugatás. 

A majmot nem szereti. Mogorván lépked 
el előtte: az valami középszerű, rút és kiáll-
hatatlan hérosz, valami fejlődésében abbama¬ 
radt magasabb lény, fajának kellemetlen és 
ellenszenves. Most is rávicsorítja a majom a 
fogát, kapkod utána s hogy el nem éri, utá-
latos büdöset köp utána. Nem tiszteli Dodo 
e/t a héroszt, a/ert nem, mert meg lehet előle 
menekülni : észrevette már, gyakran valami 
ismeretlen erő folytán egyszerre csak oszlo¬ 
pok, rácsok emelkednek a majom előtt, az 
jajgat, bőmből, de nem bir magán segíteni. 
Az ilyen lényt, h;; magasabbreiidű is, nem 
lehet tisztelni. A papagállyal szemben már 
érzi az erejét. Plzt az állattársat valamelyik 
esodás Isten ilyen nevetséges sokszínűvé át-
koy.ta el egy kellemt tlen perc/ben. 

Megáll Dodo a kis szobában, homályosan 
pislog, elfáradt s most azt hiszi, hogy rette¬ 
netes nagy utat tett meg. Alázattal hnnyorit 
Robin James ele: ex, ax isten, hosszú idő alatt, 
mely feketén tátong emlékezetében, ez a má¬ 
sodik Istene. Mindenható úr, hatalmas, erős 
akaratú, ki mindenkit hatalma alá hajt, ellen-
mondást nem tűr, mindenkit leigáz s min¬ 
denki engedelmeskedik neki, jobb perczeiben 
azonban pompás falatokat ad; ja, nehéz az 
élet, de a küzdelemben van a boldogság. Le¬ 
telepedik Eobin James, az isten elé és meg¬ 
nyugtatás végett, megszagolja. Robin James a 
hideg téli estén didereg vékony kabátjában, 
sovány, koplaló férfi a Robin James, száradt 
gerincze megtörik a nyak alá, feje, melyen 
czafatos a ritkás, terméketlen szőr, az arcz, 
mely lemondóan sáfrányszinű, várakozón, alá¬ 
zatosan fordul az ajtó felé. Ott jön majd 

mindjárt az igazgató úr s előleget kell kérni 
tőle egy héttel elseje után. 

Nem kellett .soká várni. Alacsony, sánta 
férfi törtetett be, hosszú fekete frakk volt rajta, 
kemény ingplasztronján lehetetlen nagy üvegkő 
fénylett. Fekete ponnilovat vezetett maga titán. 
Haragos piros volt a hizott arcza, de nevetés 
szedte durva ránczokba. Ez volt még az az 
'öntelt nevetés, mellyel a nem sikerült mutat¬ 
vány után meghajolt a nép előtt, mikor szét¬ 
tárta karjait, hogy tapsra figyelmeztesse a szűk 
szemű népet. Most rásuhintott vesszőjével a 
ponni bokájára s a míg káromkodott nevető 
arczával, újra csináltatta a mutatványt. Az 
értelmes állat most hibátlanul engedelmeske¬ 
dett. Odafordult gazdájához és lefeküdt előtte. 
Ledőlt, szeme véresen elborult s az úr, dia¬ 
dala érzetében végiglépkedett a ponni testén, 
farától a fejéig. Ez lett volna a mutatvány 
koronája. S a mikor elérkezett a fejig, meg¬ 
feledkezve mindenről, hetyke vigyorgással ha¬ 
jolt meg s az alázatos artisták éljenezve tap¬ 
soltak. Dodo körülnyalta a tajtékzó állatot s 
ő is felugrott rá, ő is vigyorgott. 

Ettől az embertől kért Eobin James már 
másodszor előleget. Az igazgató ráförmedt. 
Hogyan! Egy héttel elseje után ? A többi ko¬ 
médiás is elszörnyűködve kiáltott: Egy héttel 
elseje után ! Robin James, te ugyan jól kezd-
ted ezt a hónapot. És Robin James nézte a 
kutyáját, Dodo nézte ezt a rejtélyes démont 
és egyik sem értette ezt az esetet. Az isten 
végignézett komédiás társain és utálattal telt 
el. Komédiás komédiások voltak ezek, ez volt 
mindig a véleménye róluk. Haszontalanok, 
léhák, igazi komédiás népség, mely készület¬ 
lenül áll ki a porondra s ha nem sikerül a 
mutatvány, mosolyogva rándít vállat. Erkölcs¬ 
telen népség, így gondolkozik róluk Robin, 
mely többek közt hétről-hétre vált feleséget. 
Pénztelen, családtalan népség, - - de hát hogy 
esik az, hogy e hónapban ő is pénztelenül 
maradt ? Forgó és nyúlós gömbbé ritkul át 
előtte minden s az egészből csak annyira em¬ 
lékezik, hogy egy este nem ment haza kilencz 
órakor az előadás után, haza, feleségéhez és 
kis gyerekéhez. Hogy ez hogy történhetett 
meg vele, hogy ő hogy ülhetett a füstös kocs¬ 
mában rút, czifra lány ölébe, erre nem is akar 
emlékezni. Víg emberek közé vegyült, kik ma¬ 
gukkal ragadták, mintha nem is ő lenne a 
vékony kis Robin James, a kutyaművész, s 
akkor egyszerre úgy meglökte őt valami, no, 
ma egyszer csak, élj hát egyszer te is, otthon 
az mind' semmi, rúgj ki, kaczagj egyszer te is, 
mutasd meg, hogy te is mersz kaczagni, valami 
őrült vig kedv torzítgatta, hogy álljon szembe 
a sorssal és kaczérkodjon vele. S ma ez mind 
oly furcsa, oly érthetetlen, oly büntetésre méltó, 
szegény kis Dodo kutyám, nézd, hogy nevetnek 
minket és hogy szörnyűködnek rajtunk. 

Ketté görnyedt Robin James. 

- Hát nem méltat annyira, hogy ideveti 
nekem azt a nyomorúságos pár garast? Any-
nyira taksálja csak az én tudományomat ? 
Tudja az árát, de az értékét nem? Megnézte 
már ugyan egyszer, a mit mi produkálunk, 
én meg a Dodo, délutánonként; hallotta már, 
hogy üvölt, hogy ujjong a nép? Most nem 
akar tudni róla. Jó. Megfigyelte már egyszer 
a mi mutatványainkat? Dodo, ha! 

Odafüttyentette a kutyát, ledobta magáról 
fekete kabátját s bemutatta a tudományát. 
Két lábon, feszesen jártatta Dodót, lehetetlen 
mozdulatokat, ugrásokat, fogásokat végeztetett. 
Maga is leült a földre, forogni kezdett előre 
és a kutya folyton rajta, nyugodtan lépdelt. 
Aztán leverte magáról a nyirkos port, felöl¬ 
tözködött s rándított egyet a vállán. A bohócz-
tól, ki a napi kiadásokat vette át feleségével, 
a zsonglőrrel, kért néhány hatost kölcsön. 

Kinn összeállóit, kemény volt a hó. Lassan, 
dideregve mentek egymás mellett, aprókat lép¬ 
tek, elkeseredettek voltak. 

- Fázol, Dodo? — kérdezte Robin James, 
mert maga már nem birta a hideget. — Fázol ? 
Nyavalyás egy dög vagy te, mondhatom. Hisz 

reszketsz, mint a kocsonya. Finom és finnyás 
állat vagy, gyönge és lusta, csak kényeskedni 
tudsz. Az ember alig veszi hasznodat. Ha tán-
czolni nem tudnál a czirkuszban, kirúgnálak 
mint egy dögöt. Dodo ! te tudós állat vagy. 

Dodo felhunyorgott az istenre és szűkölt, 
vouított. Értette ezt a szót: tudós, tudomány. 
Már megadó nyugalommal készült el a válo¬ 
gatott kínzásokra, melyek teste vékony, nyápicz 
tagjait olyan állásokba kényszerítik, melyekre 
azok eredetileg nincsenek rendelve. De az egy¬ 
szer hentesboltba tértek be. Dodo nyájasan 
szuszogott a piros húsdarabok felé: ezek nyu¬ 
godt és türelmes rabszolgák, veszély nélkül 
rághatni őket össze. Felnyújtózkodott utánuk 
Ma csak nagyon kis adag kutyatáplálót kapott, 
éhesen ásított az istenre, könyörgéseket visí¬ 
tott a hatalmas úr felé, de az ma, gondolta, 
kellemetlen kedvében lehet, kínozni akarja, 
próbára teszi hűségét, igaz szeretetét, sanyar¬ 
gatja, hogy lássa önzetlen meghódolását, azért 
ad neki ily kevés örömet, ily kevés rabszolgát. 
És most kaczagott Dodo az istenre, ugrált 
körülötte, megnyalta, bukfenczeket vetett, kö¬ 
veket hajított el útjából, fejét a homokba 
túrta, hogy kimutassa hű szeretetét, önzetlen 
meghódolását az úrral szemben, így tartott 
ez hazáig. Ott előre szaladt, fel a lépcsőkön 
a negyedik emeletre. Befurakodott az ajtón, 
hajította, vétette magát, csaholt vissza az úr 
felé. A konyhában homályos, félelmes árnyak 
imbolyogtak, hangos nevetés, ijesztő súgás, 
ezek ellenségesek. Belopódzott a szobába, ott 
szerény kis mécses pislogott s a fényében 
nagyfejü gyerek játszadozott. Dodo megnyalta, 
körülugrálta, ölébe ficzkándozott, ez játékos, 
nevető, jóindulatú démon, ennek is kell híze-
legni, odadugja hosszú, bársonyos fülét, hadd 
játszék vele a kis démon. 

Szomorúan, megtörtén baktatott fel a lép¬ 
csőkön Robin James. Félt a felesége elé ke¬ 
rülni, pénztelenül, így, kevés étellel, hentesi 
hideg étellel, félt a kis fia éhes nézésétől. 
Azok az agát, parazsas szemek, a mikor az 
éhségtől könnyesek, homályosak és panaszosak; 
reszketve gondol rájuk. És a mikor a kony¬ 
hába ér, ép akkor pattan ott szét két forró 
vérü ember a homályosságban: büszkék, bát¬ 
rak és daczosak, hatalmas vágyakkal játszot¬ 
tak most. Mire a jó Robin James magához 
tér, már csak a megbújt, barna bőrű asszony 
áll ott. Utána néz a férfinek: Jack, az óriás 
erejű légtornász fut le a lépcsőkön. 

Robin James leült a szobában a lóczára és 
etette kis fiát a hentes-áruval. Közben beszélt 
Dodóhoz, kinek orra átnedvesedett a hús 
szagától. 

— Na Dodo, édes kis kutyám, ugyan jel 
vagyunk! Neked megvallom, Dodo, egyél csak 
kis fiacskám, meg se merek moczczanni, ha a 
Jack elé kerülök, agyonzúz az öklével. Éhes 
vagy még, Dodo, ennél még? 

Az asszony jött be, leült Robin James elé, 
sütött arczárói a vér. Robin Jamesnek felhős 
lett a szeme, torkát gonoszkodva szurkálta 
valami, haragosan kiáltott Dodora. 

- Utálatos állat vagy, Dodo! Vagy kutya 
az ember, vagy nem kutya. Haszontalan dög 
vagy, naplopó, nem érdemelsz ételt. A hideg¬ 
ben fázol s ha idegen van itt, nem tudsz 
ugatni, nem tudsz beleharapni, az ikrájába, 
a pofájába, nem tudsz ráugatni, nem tudod 
megvédeni a gazdádat. Nem veszem hasznodat. 

Beleütött a kutyába, Dodo ásított, értelmet¬ 
lenül nézett az istenre. 

Mindig éhes vagy, lusta vagy, mindig 
ásítasz. Mit csináljak veled! 

Dodo most szemtelen lett egyszerre, cson¬ 
tos nyakát előre nyújtotta, apró fehér fogai¬ 
val el akarta húzni a kis fiú elől a hússzele¬ 
tet. Robin James rákiáltott s kidobta a kony¬ 
hába. Ott nyöszörgött még egy darabig az 
ajtó előtt, de belülről csak csendesség zúgott 
ki rá. Arra körüljárta lomhán a konyhát s 
homályos csodálkozás fogta el, hogy mint 
jönnek-mennek mellette és előtte a tárgyak. 
Egy alacsony széken gyertya égett. Büdös kis 
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maradék faggyú volt ez, utolsókat lobbant 
már s most úgy gondolkozott: Mily pusztuló, 
mily rohamosan elbukó ez a világ. Alig szü¬ 
letett meg s már is elsötétül. Fokozatosan 
feketébb és feketébb lesz minden, összezsugo¬ 
rodik és megsemmisül. Utolsót erőlködik már 
Még egyet serczent és lefordult a földre. A 
füst odacsalta Dodót; szagolta, kutatta ezt az 
ismeretlen füstölgést, micsoda cselt készít ez 
számára ? Megharagudott, rávakkantott s kínzó 
éhségében felnyalta a lecsepegett faggyút. 

Még egy ideig ott kóválygott a konyhában, 
belülről megbékülő mély hangok és gyámol-
talan gügyögés hallatszott ki, aztán kifurako-
dott az ajtón. Farkát behúzta a hasa alá, 
háta gyáván meghajolt s fejét lesütötte. Az 
emeleten meglengette a szél a gázlángot s 
ijesztő árnyékok húzóczkodtak a lépcsőkön. 
Összefolytak, szétváltak, Dodo neki iramodott; 
kelepczétől félt. Az utczán ellenséges démon 
térítette el útjából: irtózatosan füttyentő, do¬ 
bogó kölyök volt, valami csilingelő, dübörgő 
keréken vágtatott felé. Dodót hajtotta az éhség. 

Havas, csillogó rét jött most alatta. Dider-
gett a hóban s rángatódzott, mert lesüppedt a 
lába alatt. Vastag fatörzsek emelkedtek egy¬ 
szerre előtte, hogy megtiltsák neki az arra-
menetelt; biztosan tudta, hogy utána ismét 
elsülyednek e káros szörnyetegek. Utálat és 
bosszúvágy fogta el a látásukra, izgatta, erős 
vágy kényszerítette, hogy berondítsa ezt az 
undok szörnyeteget. 

Elkerített udvarhoz ért, hová kutyaugatások 
vonzották. Bebújt a kerítésen s megindult a 
hang irányában. Hirtelen megállott; a hold 
fényében vékony kis kutya siklott mellette 
tova. Mi ez az állat ? Oldalt fordult, hátra né¬ 
zett s az a rettenetes állat is, a mely ott fe¬ 
küdt a havon s a saját lábából nőtt ki, az is 
forgolódott jobbra-balra. Rávakkantott, feltúrta 
a havat s az a rejtelmes dög is vele dolgozott. 
Messze felhányta már a havat s mikor egy¬ 
szer izzadt küzködésében felemelte a fejét, már 
nem feküdt ott mellette, kiállva a lábából, az 
a néma ijedtség. Oda már nem esett rá ferdén 
a hold kékes, hideg sugara. 

Hívogató csalogatások térítették figyelmét 
más irányba. Dühösen vetette magát előre, 
szeme szikrázott az éhségtől. Nagy, kóbor ku¬ 
tyák verődtek össze a telken, kik örömmel fo¬ 
gadták a kis illatos nőstényt. Dodo ficzkán¬ 
dozott előttük, illegette magát, bemutatta min¬ 
den tornászati ügyességét, bódultak körülötte 
az erős hímek. A keringésük közben Dodo 
ételes dézsára akadt. Rávetette magát a durva, 
összedobált ételre, nem tudta csillapítani éh¬ 
ségét. Okos, gömbölyű szemét forró vér ön¬ 
tötte el, morogva kapott életlen kis fogaival 
a hizelkedő, kóbor kutyákra. Nagy hajsza tá¬ 
madt, indulatos ugatás verte fel az éjszakát. 
Közrefogták Dodot a hímek: égető éhségében 
nem volt ereje a szerelemre s a kóbor ebek 
ezt nem értették. Dodo menekülni akart közü¬ 
lök, libbenő fehér teste hol itt, hol ott fény¬ 
lett elő a leszűrődő holdsugárban. De csak¬ 
hamar fáradtan dűlt fel. 

A kóbor ebek ugráltak körülötte, rugdosták, 
fejükkel lökdösték, Dodo testéből párolgott a fá¬ 
radtság : barna diószeme könyörögve fordult 
körül. Majd hirtelen felpattant, indulatos dü¬ 
hében felugrott az egyikre s átharapta a fülét. 
Apró vércseppek fúródtak be a hóba. A kóbor 
ebek nekiestek, leteperték és szétmarczangol-
ták, a kerítésen át üvöltve hajították ki fo¬ 
gukból az útra. 

Másnap elnyujtózott, vékony kis fehér ál¬ 
latra akadtak a hóban a verebésző gyerekek. 
Megismerték a tudós kutyát, elvitték Robin 
Jameshez. Robin, ki családi boldogságát újra 
megalapította azóta, könnyekre fakadt. Sáfrá-
nyos, csatakos arczát elborította a sós víz, a 
hogy húzta maga után Dodót az utczán. Szi-
pegett, csuklott, maga elé tette a szobájában. 

- Kis Dodom, hűséges kis társam az izzad¬ 
ságban, a küzködésben, minek szöktél el hazul¬ 
ról! Szótmarczangoltak a kegyetlen dögök, 
összeharapdostak, hát te finom, kényes, tudós 
kis kutyám, nem tudtál szembeszállni velük? 
Bűvészkedő, csenevész kis ember tudtál lenni, 
mikor kutyának kellett volna lenned, nem 
volt erőd ? Látod, látod, kis Dodo. 

És rácsöpögtette mind a sok könnyét. 

AZ UTOLSÓ. 
Messziről jön, fáradt csókokkal 
És törött fénnyel a szemébe, 
Búsan ölelt és sírva súgta : 
Az ifjúságnak vége, vége. 

Halódó lelkem betakarta 
Haja fekete sátorába. 
Azután elment, ő is elment. 
A sóhajtás sem ér utána. 

Ő volt a legszebb, az utolsó, 
A sugaras, az őszi béke, 
Bánatos, halk harangcsendítés 
A szálló alkonyat elébe. 

Kárpáti Aurél. 

VENEZIA. 
Venezia a tengert eljegyezte, 
S a tenger szerelmes csókja rajta ég. 
Az asszonyos, lágy, csupa csipke város 
Márványba vésett porladó falához 
Kegyes a tenger őrlő árja még. 

Hinnéd, hogy trónol most is még a Dogé, 
Kalmárkodik Shylock, s alkot Tizián, 
Mintha ma is királyi nő lenne, 
A régi mámor ringatózik este 
A márványba vésett szép Venezián. 

Pedig a tenger büszke asszonyából 
Öreg kokott lett. Mindenkit szeret, 
Hol csipkévé vált a nő, a dal, a márvány, 
Milljó plebejus jár a nagy piazzán 
S nem Rómeó nézi az alkonyi eget, 

A múlt beszédes nagy tragédiája: 
Velenczében immár minden eladó. 
A régi város minden üdve, kéje . . . 
Minden nagyságnak ez lesz hát a vége 
S a lagunán ezen ma sirni sirni jó. 

Dutka Ákos. 

•* 
l • L ugos mellett; az ár közepén láthatók az elsodort hid maradványai. — 2. Az áradás által elrombolt ház. .— 3. Kitört fák és elsodort szénaboglyák a Temes-

völgyében. — 4. Örményest ház, mely maga alá temette gazdáját, feleségével és két gyermekével. 

A D É L V I D É K I ÁRVÍZ. — Bálint János fölvételei. 
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CHERNEL MIHÁLY 
A KI ÁTADTA ADA-KALÉT 1791-BEN A TÖRÖKNEK. 

Történelmi szempontból nem felesleges tud¬ 
nunk, hogy miként most május 12-én magyar 
ember hajtotta végre Ada-Kalé sziget birtokba 
vételének ünneplés aktusát, ép úgy 112 évvel 
ezelőtt szintén magyar ember volt megbízva 
azzal a feladattal, hogy a Mehemet Tahirtól 
hősiesen védett, de Laudon tábornagy sere¬ 
geitől 1790 április 16-án elfoglalt szigetvárat, 
az 1791-ben létrejött békekötés értelmében, 
ugyanez év október 6-án ismét visszaszolgál¬ 
tassa a törököknek. 

Hogy ki volt az átadással megbizva? annak 
nyomára családi levéltárunkban, egyik ősöm, 
Chernelházi Chernél Mihály altábornagy leve¬ 
leiben bukkantam, mely megérdemli, hogy 
napvilágra kerüljön, mint Ada-Kalé történeté¬ 
nek egyik érdekes adata. Chernél Mihály az 
1788—1791-iki török háborúban, mint tábor¬ 
nok és dandárparancsnok vett részt s a harcz-
térről irott egyik leveléből kétségtelenül kitű¬ 
nik, hogy az aldunai szigetvárnak Törökország 
részére való visszabocsájtásával ő bízatott meg. 

Emlékezetes levelének közlése előtt azonban 
helyén való lesz, ha röviden életrajzával is 
megismerkedünk* Chernél Mihály 1739-ben 
született a sopronmegyei Chernelházán csa¬ 
ládunk ősi, még 1272-ben V. István királyunk¬ 
tól adományozott birtokán. 1760-ban a Mária 
Terézia királynőnk által felállított magyar 
nemes testőrségbe lépett június 1-ről való 
ranggal** 1762-ben megengedtetett neki, hogy 
Böck tábornok törzskarában résztvehessen a 
poroszok elleni háborúban. 1763-ban kapi¬ 
tányi rangért folyamodott s ez év április 21-én 
ki is neveztetett kapitány-hadnagynak s mint 
ilyen, június havában a varasdi határőrvidéki 
huszárezredbe osztatott be. 1765 május 1-én 
megkapta a századosi rangot. 1774-ben gróf 
Gosseau Ferencz Ernő alezredessel, a varasdi 
huszárezred akkori parancsnokával való meg¬ 
egyezés nyomán, átvette nevezett ezred pa¬ 
rancsnokságát. Az ezred feloszlása után, mint 
alezredes, 1779 november l-én a varasd-szent¬ 
györgyi 6-ik számú határőrvidéki gyalogos ez¬ 
redhez került, de még ez év november 8-án 
áthelyeztetett a bródi 7-ik számú határőrvidéki 
gyalogosezredhez, mint ezredes és ezredparancs¬ 
nok. 1788 augusztus 15-én a péterváradi 9-ik 
számú határörvidéki gyalogos ezred parancs¬ 
nokságát vette át s egy évvel utóbb — 1789 
szept. 13-án — tábornoknak (vezérőrnagy) ne¬ 
veztetett ki s a horvát-szlavón katonai határ¬ 
őrvidéken szolgált. Mint tábornok vett részt 
az ez időtájt dúló török háborúban, a hol 
önálló fellépésével és erélyével különösen ki¬ 
tüntette magát. Ezt bizonyítja a levéltárunk¬ 
ban lévő Barthodeiszky Antal alezredes 1789 
november 2-ikán Belgrádból keltezett levele, 
melyben említi, hogy «Chernél tábornok ki¬ 
vált Zwornik vidékén ért el szép sikereket.* 
De a történetíró tolla is feljegyezte, hogy 
Belgrád eleste után, mikor a Drinától a Ti-
mokig minden erősség osztrák kézre jutott s 
az osztrák sereg nem használta ki kellően a 
győzelem gyümölcseit «csak Chernél, Otló és 
Wartensleben tábornokok külön működő csa¬ 
pattestei nyomultak előre úgy, hogy Felső-
Szerbia nyugati és keleti része, kivált Krajna, 
került az osztrákok hatalmába, ellenben Dél-
Szerbia a törököké maradt.» 1794-ben Pan-
csován volt dandárparancsnok: 1796 augusz¬ 
tus 21-én pedig altábornagynak neveztetett ki 
s 1799 február 2-ikán a károlyváros-varasdi 
határőrvidék vezénylő tábornokának. Mint ilyen 
Zágrábban székelt, s körülbelül a mostani 
13-ik hadtest parancsnokának hatáskörét töl¬ 
tötte be. 1802-ben mint valóságos belső tit¬ 
kos tanácsosnak nevét olvassuk Sopronvár¬ 
megye február 11-iki közgyűlésének jegyző¬ 
könyvében. Meghalt 1807-ben, alighanem még 
tényleges szolgálatban Zágrábban. Felesége 
tengeliczi Gindly Mária Anna volt (született 
1742 táján), kivel 1767 április 29-én lépett 
^"""""•^ 1779-ből való feljegyzés szerint 

* Készben a cs. és kir. hadilevéltár adatai nyomán. 
** A birtokomban lévő kéziratos törzskönyv szerint, 

mely a magyar nemes testőrség létszámát és tagjai¬ 
nak személyére vonatkozó adatokat tünteti föl 1760— 
1823-ig. Chernél Mihály a felvett testörök sorában a 

31-ik volt 

CHERNEL MIHÁLY. 

házasságából egy fiúgyermek származott, a ki 
azonban korán elhalhatott, mert egy későbbi -
1788-ból való - - feljegyzés gyermektelennek 
mondja Chernél Mihályt. Neje túlélte őt. 

A levéltárunkban megmaradt három levele 
közül közérdekű és épen most jelentős, az 1791 
augusztus 16-án keltezett,* melyet dédapám¬ 
hoz, Chernél Dávidhoz intézett német nyel¬ 
ven. Magyar fordításban ime így szól: Leg¬ 
kedvesebb öcsém! Hogy folyó hó 4-én békénk 
megköttetett, azt bizonyára már tudod, szint¬ 
úgy azt is, mennyiben válik az javunkra. De 
hogy 13-án egyúttal Oroszország is megkö¬ 
tötte a békét Galaczban a törökkel, ezek sür¬ 
gős kérésére s még az nap az előzetes béke 
létre is jött, azt talán még nem tudod, mert 
csak tegnap utazott át itt egy orosz őrnagy, 
Eepnin herczeg szárnysegéde, futárként Bécsbe 
a császárhoz és azután Triesztbe, az oroszok 
szempontjából ama jelentős feladattal, hogy 
az ottani vizekhez közeledő orosz hajóhadat 
megállítsa. Ezen előzetes békekötés szerint az 
oroszok, mint hódítást, megkapták Ocsakovot 
és még egy helyet a tengernél, nem különben 
a Dniszter mellékén fekvő nagy pusztaságot. 
A kanarehi békét vették alapul a mostani vég¬ 
leges békekötésnél és nyolcz havi fegyver¬ 
szünetet állapítottak meg, oly feltétellel, hogy 
az a fél, a melyik a kongresszus tanácskozá¬ 
sainak menetét három napig megakasztja, 
békeszegőnek tekintetik. Ez a váratlan béke 
egyéb más sejthető okokkal egyetemben alig¬ 
hanem siettette a török hajóhad körülzárását. 
Az orosz rajtaütve a törökön, Brailán alul 
bekerítette azt, mire a nagyvezir Machinból 
követeket küldött Repnin herczeghez s kétszer 
is békét kért tőle. így esett ez a dolog. A fegy¬ 
verszünet következtében alkalmasint az idegen 
földön fog hadseregünk áttelelni, a mi nagyon 
helyes is. Sietek mindezt tudomásodra hozni 
s maradok örökké legőszintébb bátyád 

Chernél tábornok. 
Én 9-ike óta vagyok itt, Han grófot váltot¬ 

tam fel és ama szerencsében lesz részem, 
hogy okt. 4-ig ezt a bizonyára szép erőssé¬ 
get át kell adnom a töröknek, azután pedig 
az így birtokunkba kerülő Ó-Orsóvá fejében 
a megfelelő biztosítékok iránt a törökökkel 
megállapodnom. Sokszor csókollak s kérlek 
jelents minden képzelhetőt bátyáidnak és 
Szegedyék-nek. »** 

Kétségtelen tehát e levél utóiratából, hogy 
Chernél Mihályt bizta meg a hadvezetőség 
Ada-Kalénak, melyet az osztrák sereg 1790 
április 16-tól elfoglalva megszállott, ozmán 
fenhatóság alá való visszaadásának végrehaj¬ 
tásával. Hogy ez a bizonyára kényes és körül¬ 
tekintést kívánó feladat Chernél Mihálynak 
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íw1,ye r s aJn o s - lerongyolódott, de a levél tartamából szinte bizonyos, hogy Uj-Orsován, azaz Ada-Kalén kelt. 
** Chernél Mihály apja György, nagyapja pedig 

S S E ' J Í k í" e kA e S t v é ' e ' S z i n t é n Györ«y Szeged* Máriát bírta nőni, leányát Máriát pedig Szege*/ Fe-rencz vette feleségül. Innen a rokonság. 

jutott osztályrészül, az egyszersmind bizonyítja 
az ő emberi és katonai kiválóságát. Mert mint 
levelében említi, nemcsak a már közel !»/« év 
óta elfoglalt Ada-Kalé átadását kell teljesí¬ 
tenie, a mit levelében bizonyos keserű ízzel 
és aláhuzottan fejez ki, hanem tárgyalnia is 
kell Ó-Orsova megszerzése árán holmi bizto¬ 
sítékok iránt. 

Hogy nemcsak ebben az ügyben, hanem 
egyébként is megbizonyította rátermettségét a 
hadipályára, azt egész katonai élete, rangja és 
kitüntetései mellett bizonyítja még két reá¬ 
vonatkozó adat, mit egykorú forrásokból sike¬ 
rült kiböngésznem. Az egyik Decsy Sámuel 
«A magyar szent koronának és az ahhoz tar¬ 
tozó tárgyaknak históriája)) czimen 1792-ben 
megjelent műben található. Szerző ebben a 
magyar nemes testőrséget is ismerteti és a 
496-ik oldalon így ir: «Ebből a plántaiskolá-
ból mentenek ki: Gróf Erdődy-János a mos¬ 
tani Horvátországi bán, Tsernel, Karajtzai, 
Boros és Képíró Generál-Majorok, Bartsay 
Ábrahám, Lajos és Liplhay Obersterek stb.» 

A másik forrás pedig, mely Chernél Mihály 
személyes tulajdonságaira is fényt vet: aflb/f-
mannsegg gróf utazása Magyarországon 1793— 
94-ben.» (Németből fordította Berkeszi István. 
Olcsókönyvtár 231. szám.) A nevezett német 
gróf emlékezetes utazása alkalmával 1794 jul. 
g—31-ik közt Pancsovát meglátogatván, így 
ir (i. m. 115 1.): «Ezután az itteni dandár¬ 
parancsnokhoz, Tchernel tábornokhoz men¬ 
tem ; az egész Bánát hadparancsnoka gróf 
Soro, Temesvárott szókel. Az örökös jelentke¬ 
zés e vidéken a katonai hatóságoknál, mely 
pedig elkerülhetetlen, kissé kellemetlen. De 
egy oly országban, hol a katonatisztek, még 
legnagyobb részt a magasvangúak is igen ud¬ 
variasak és előzékenyek, a maguk szakában 
ügyesek és tapasztaltak, ez még sem olyan 
rossz, mert ismeretségük folytán az utas tőlük 
sok hirt szerez s ajánlásaik segítségével az 
ember biztonságoan érezheti magát; azért 
minden utasnak ajánlhatom, hogy e jelent¬ 
kezést el ne mulassza. Csak dél körül beszél¬ 
hettem a tábornokkal. Igen lekötelezőén foga¬ 
dott s meghívott asztalához. 0 majdnem föl-
dink; atyja Szászországban szolgált Ágost ki¬ 
rály alatt, azután Eisenachban, hol Witzleben 
nevű özvegyet vett feleségül Tiz éves volt, 
mikor szülei Magyarországba jöttek Hogy 
Chernél Mihály apja György Szászországban 
katonáskodott s ugyancsak Németországban 
nősült - - ezeket a családtörténeti adatokat 
csupán gróf Hoffmanmegg könyvéből tudjuk. 
Valószínű, hogy Chernél Mihály szüleinek 
Chernelházára való látogatása alkalmával szü¬ 
letett s mint kis gyermek került ki megint 
velük külföldre, honnét szülői csak évek múlva 
tértek vissza végképen a hazába. Felesége 
szintén magyar nő. Mindketten a legjobb 
modorúak. Estefelé a tábornok látogatott meg. 
Az udvariasságnak oly foka ez, a mit nálunk 
alig találhatna az ember s legkevésbbé sem 
keresné pedig e távoli vidéken, melyet vadnak 
és durvának tartanak, mig valóságban épen 
az ellenkezője.* 

E néhány adattal kívánok hozzájárulni Ada-
Kalé történetéhez s egyben a kegyelet adóját 
is lerovom katonaősöm emlékének, mikor e/t 
a szereplésének egykori szinterét, melyről a 
török javára tágítania kellett, véglegesen az 
ország területéhez csatoltuk. Chernél István. 

PÁLYAUDYAKON. 
Blatát érzem gyászkoszorúknak 
És hervadó rózsák szaga fojtogat, 
Ha a komor, ködös pályaudvaron 
Indulni készül egy mélabús vonat. 

így indult útnak egyszer a vonat 
Füstöt lehellve, búsan, csendesen, 
S csak egy árva rózsa maradt a kezemben, 
Mikor elvitte tőlem első kedvesem. 

Vonatkerekek zúgtak gyászdanát 
Egy novemberi napnak alkonyán, 
Mikor sápadtan, reszketve vonatra szálltam, 
Hogy eltemessük drága, jó anyám. 

A míg tnások a temetőbe járnak, 
Hogy virágos legyen egy kis sirhalom, 
Én könnyes szemekkel a távolba nézek 
Valamelyik füstös pályaudvaron. 

Lovászy Károly. 
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KERTÉSZKEDÉS. TORNAGYAKORLATOK. 
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SADAGORA. 

A zászlószentelés. A védnöknőt hazakisérő közönség. 

A VENCSELLŐI KATHOLIKUS EGYLETEK ZÁSZLÓSZENTELÉSI ÜNNEPE GEÓF DESSEWFFY MIKLÓSNÉ VÉDNÖKSÉGE ALATT. 

AZ ÉBREDÉS KORSZAKÁBÓL. 
A mozgalmak, melyek az 1859-iki háború 

után megindultak, országszerte felébresztették 
aléltságából a nemzetet. A pesti hangulat és 
a jobb jövő reménye gyorsan terjedt a vidé¬ 
ken is. Előbb a nagyobb városokban, onnan 
a falukban épen olyan volt az általános poli¬ 
tikai hangulat, mint az ország fővárosában. 
A magyar ruha viselése olyan általánossá vált, 
hogy csak az egyes notórius swartzgelbek meg 
az abszolút-kormány hivatalnokai, az akkor 
úgynevezett «Bach-huszárok» jártak német öl¬ 
tözetben és hordtak czilinder-kalapot. Öregek, 
ifjak, nők, férfiak, gyermekek, mind magyar 
szabású ruhát viselnek. Az öregebb urak is 
kalpagban, túri süvegben, sarkantyús csizmá¬ 
ban jártak. A farsangi bálákban nem lehetett 
frakkot látni. A férfiak atillában, a leányok 
hímzett pártákban, ingvállas szép magyar derék¬ 
ban jelentek meg. A diákok az előadásokra is 
pitykés dolmányban, sarkantyús csizmában jár¬ 
tak. Némelyeknek olya-n nagy taréjú sarkan¬ 
tyúja volt, hogy pengése messze elhallatszott. 
A frakkokat annyira kipusztítottuk, hogy le¬ 
vágattuk róluk az úgynevezett fecskefarkokat 
és a felső részéből pitykés dolmányt készíttet¬ 
tünk. 

A magyar társadalom akkor, azt lehet mon¬ 
dani, két csoportból állott. Az egyik a társa¬ 
dalomnak az a nagy zöme, mely az általános 
elnyomatás daczára is minden lehető alkalom¬ 
mal kimutatta szabadságszeretetét, Magyaror¬ 
szág alkotmányának visszaállítása iránt való 
törekvését és az abszolút rendszerrel szem¬ 
ben érzett gyűlöletét; a másik csopprtja a 
társadalomnak a Bach-huszárokból, az ab¬ 
szolút rendszer hivatalnokaiból állott. Ezek 
maguk között, a katonatisztekkel és a hozzá¬ 
juk csatlakozó néhány reakczionarius érzelmű 
polgárral társulva, külön társadalmi csoportot 
képeztek. Együtt voltak, együtt tartották össze¬ 
jöveteleiket, szórakozásaikat, mulatságaikat, 
mert hát tulajdonképen kénytelenek is voltak 
vele, mert a társadalom nagy zöme kiközösí¬ 
tette őket a maga köréből. 

A társadalom megragadott minden alkalmat 
arra, hogy nyilvános összejöveteleket tartson, 
a hol érzelmeit kifejezésre juttathatja. E tekin¬ 
tetben jó alkalom volt a Kazinczy-ünnepélyek 
tartása. Ezen ünnepélyes összejövetelt már Pes¬ 
ten engedélyezte a hírhedt Protmann rendőr¬ 
ségi főnök is, hát a vidéki apróbb hatalmas¬ 
ságok sem merték azt megakadályozni. Előbb 
csak a vidéki nagyobb városokban, később 
országszerte, még az apróbb községekben is 
tartottak Kazinczy-ünnepélyeket Az ilyen ün¬ 
nepélyek első része hangversenyszerű előadá¬ 
sokból állott, a hol hazafias költeményeket 
szavaltak. Kazinczyt és a magyar irodalmat 
méltató felolvasásokat tartottak s lelkesítő ének 
és zenedarabokat adtak elő ; az előadást pedig 
mindig a «Szózat* eléneklésével fejezte be az 
ott megjelent közönség. Az ilyen előadást min¬ 
dig társas lakoma követte. A rendezőknek gond¬ 
juk volt arra, hogy ezekre a lakomákra ne 
jöhessenek el olyan résztvevők, a kik az ilyen 
lakomáknál elmaradhatatlan tósztok alkalmá¬ 
val a szónokokat érzelmeik szabad kifejezésé¬ 
ben feszélyezhetnék Voltak is azon szónokla¬ 
tokban a jobb jövő reményének olyan határo¬ 
zott kifejezései, melyeket az akkori hatóságok 

szigorú következményekkel járó hivatalos el¬ 
járás tárgyává tettek volna. 

Eeményi azután művészi körútra indult az 
ország nagyobb városaiba. Mindenütt ünne¬ 
pelték, mindenütt általános lelkesedést keltet¬ 
tek hangversenyei és a hangversenyek után 
tartott közvacsorákon elhangzott felköszöntők¬ 
kel nemcsak a kiváló művészt éltették, ha¬ 
nem fohászkodtak a szabadság hajnalának mi¬ 
előbb való elkövetkezéseért is. Azok az ország 
csaknem minden nagyobb városában megtar¬ 
tott hangversenyek, a tapsok, az éljenzések 
elhangzottak, de maradt Eeményi Ede mű¬ 
vészi kőrútjának egy messze időkig fennálló 
emléke is. Midőn Eeményi Ede hazajött, csu-
dálkozva tapasztalta, hogy a világirodalom 
egyik legnagyobb költőjének, a szabadság dal¬ 
nokának, a magyar nemzet egyik örök büszke¬ 
ségének : Petőfi Sándornak még nincs nyilvá¬ 
nos szobra. Hogy ezt a mulasztást pótolja, ő 
minden hangversenye jövedelmének egy tete¬ 
mes részét egy Budapesten Petőfi Sándornak 
állítandó szobor javára tőkésítette. 

Abban az időben az előző óv rósz termése 
miatt Horvátországban és Szlavóniában nagy 
inség fejlődött ki, a köznép között az éhtifusz 
kezdett pusztítani. Magyarország társadalma 
kitörülte emlékéből az 1848-iki eseményeket, 
midőn Horvátország népe fegyveres kézzel tá¬ 
madt Magyarország és Horvátország közös sza¬ 
badsága ellen. Nem tekintett visszafelé a 
múltra, csak az ínséggel küzdő embertársait, 
az egy hazának fiait látta. És a magyar tár¬ 
sadalom széles körű akcziót indított honfitár¬ 
sai ínségének az enyhítésére. Országszerte gyűj¬ 
tötték az adományokat, egy vasárnap délelőtt 
a nemzeti színházban nagy hangversenyt ren¬ 
deztek a horvátországi ínségesek javára, mely¬ 
ben a nemzeti színház legkiválóbb művészei 
vettek részt s a mely hangverseny 3000 fo¬ 
rintnál többet jövedelmezett, mert a közönség 
egészen megtöltötte a színházat, sőt igen so¬ 
kan azért maradtak el, mivel már jegyet nem 

A. tavalyi július 8-iki Örkényi ágyúkatasztrófa szín¬ 
helyén emelt emlékmű. 

kaphattak Ezenkívül a budapesti hölgyek a 
Lloyd termeiben felállított sátrakban bazárt 
rendeztek be, melyekben a tárgyakat ők ma¬ 
guk árulták. A rendezésben részt vettek úgy 
a főranguak, mint általában Pest előkelő pol¬ 
gárai, a sátorokban az akkori Pest legszebb 
leányai voltak az árusítók. Három napig tar¬ 
tott ez a bazár, a közönség tódúlt a szokat¬ 
lan vásárra és vásárolt szegény, gazdag egy¬ 
aránt. Ebben a bazárban nagy feltűnést oko¬ 
zott az, hogy a kiváló hazafi Almássy Pál, 
mikor már a sátorokban mindenféle s neki 
egyáltalában nem is szükséges tárgyakat össze¬ 
vásárolt s a vásárolt tárgyakkal kezei tele vol¬ 
tak, az akkori arisztokráczia egyik legszebb 
leányának sátrához jutva, a bájos gróf kis¬ 
asszonynak azt mondta, hogy a kezei és zsebjei 
már úgy tele vannak az összevásárolt tárgyak¬ 
kal, hogy már nem tud venni semmit, hanem 
a szép grófnő egy csókjáért ad ezer forintot 
az ínségesek javára. A szép hölgy nem habo¬ 
zott, megcsókolta Almássy Pált, és az ezer 
forintot nagy örömmel tette az ínségesek pénze 
közé. Ez által ő még bajosabb lett, - - a kö¬ 
rülöttük állok pedig lelkesen megélj enezték 
mind a kettőjüket. A bazárnak sok ezer forint 
jövedelme lett és így ez is sok nyomort, sok 
Ínséget enyhített horvátországi és szlavóniai 
honfitársaink között. 

A magyar társadalomnak a horvátországi 
ínséggel szemben megnyilatkozott nagymérvű 
részvéte nem volt csak egyszerű jótékonysági 
cselekedett. Volt annak politikai háttere is. 
Horvátország közvéleménye is érezte azt, hogy 
ők az osztrák kormánytól csak ugyanazt a 
politikai teljes leigázást kapták jutalmul, a 
miben az osztrák abszolút kormány Magyar¬ 
országot büntetés gyanánt részesítette. Ez a 
tapasztalat nagyon leszállította a magyarelle¬ 
nes illirizust, fomlyton erősbödött a magyar¬ 
horvát barátság és a horvátországi ínséggel 
szemben a magyar társadalom széles rétegei¬ 
ben kifejezésre jutott nagymérvű részvét a hu¬ 
manizmuson kívül annak az irányzatnak a 
megpecsételését is képezte. Az osztrák kor¬ 
mánynak ez eléggé nem tetszett, de végre is 
az ínségesek, az éhezők segélyezését nem tilt¬ 
hatta el. 
f'Ilyen szűk korlátok között élhetett és élt 
akkor a magyar társadalom. A közhangulat 
csak nagy ritkán és azt lehet mondani, csak 
mesterségesen kihasznált alkalmakkor juthatott 
kifejezésre. De ha a fórumtól elzárta is a ma¬ 
gyar társadalmat az abszolút kormány, annál 
erősebben fejlődött ki a bizalmas, csaknem 
családias magánélet. Az egész magyar társa¬ 
dalom jóformán egy családot képezett és ezen 
nagy család minden tagjának ugyanegy vágya, 
reménye, törekvése volt. Névnapokon, nagy 
ünnepek alkalmával, menyegzőkön, kereszte¬ 
lőkön és minden lehető alkalommal messze 
vidékről is összejöttek a rokonok, barátok, is¬ 
merősök. Az ilyen összejöveteleknek csak külső 
színét adta meg a felmerült alkalom. Nem volt 
az csak lakmározás. Nyíltan, bizalmasan meg¬ 
beszélték a helyzetet. Erősítették a csüggedő-
ket, táplálták a jobb jövő reményét és bíztak 
abban, hogy «el kell veszni a világnak, vagy 
győzni az igazságnak». Azt tudták, hogy a 
világ nem egyhamar vesz el, de az igazság, a 
szabadság győzelmében erősen biztak. 

Dr. Oláh Gyula. 

És pihenj meg a hetedik napon, mondja a 
biblia. A hetedik nap a zsidóknál a szombat, 
a' mikor még az állatnak sem szabad dolgozni. 
De a világtörténet, a nemzetek sorsa nagyot 
szaladt, a mióta az írást megírták, sőt tör-
vénynyé tették és néha nagyon nehéz bizony 
még a leghithűbb embernek is betartani a szent 
parancsot. 

Felsőmagyarországon nagy dolog az, ha 
valaki megkapja a postát. Ez annyit jelent, 
hogy a kis ruthén községekből ő hordja a le¬ 
veleket és a csomagokat az állomásra, az állo¬ 
másról viszont az apró levélkékkel eldöczög 
az isten hátamögött levő falvakba. A m. kir. 
posta ezeket a járatokat fuvaros gazdáknak 
adja ki. Felsőmagyarországon a fuvarosgazda 
rendszerint zsidó és nemrégiben egy ilyen 
jámboréletű ember kapta meg valahol a pos¬ 
tát. Nagy volt az öröm, hiszen az állammal 
kötött szerződést, örökös jövedelme van. Igen 
ám, de mi történjék a bibliával? A hetedik 
napon, - - hogy Mózes nem gondolt akkor 
Felsőmagyarországra ! — nem szabad dolgozni 
se a gazdának, se a lovának. Pedig a postát 
okvetlenül kell szállítani. Kisegítő fuvarost, 
keresztény vallásút még csak kap szombatra, 
de fájdalom a lova sem dolgozhat. Új lovakat 
pedig nem szerezhet és ha szerezne is, az is 
csak az övé volna, az se vihetne a postát 
szombaton. 

Szegény zsidónk elkomorult, gondok gyötör¬ 
ték, mert félő, hogy a szombat miatt megsem¬ 
misül az egész szerződós. Végső kétségbeesé¬ 
sében elhatározta tehát, hogy elmegy Sadago-
rába a csodarabbihoz, a ki a legnagyobb tisztelet 
megilletődésével «Der Bebe» czímmel illetnek. 
El lehet képzelni, hogy milyen nagy volt a 
kérdés, ha máramarosi barátunk rászánta ma¬ 
gát a nagy útra. Elmenni Staniszlauba, onnan 
Cernovitzba és onnan omnibuszon Sadagorába. 

A sadagorai omnibusz különös jármű. Való¬ 
jában parasztszekér, tulajdonosa persze zsidó, 
a ki nem tesz egyebet, mint Cernovitz és 
Sadagora között jár-kel. Egy koronáért viszi 
szekerén az embereket, - - ha idegen kérdezi 
tőle, hogy mennyi a fuvar, — de a hazaiakat 
elszállítja harmincz fillérért is. Tizenöten, hú¬ 
szan szoronganak egy ilyen szekéren, hogy 
eljuthassanak vagy be a nagyvárosba : Ceino-
vitzba, vagy pedig a szent helyre : Sadago-

IMADKOZÓ ZSIDÓ. 

rába. Mert széles a világon ismert hely 
Sadagora. 

Ott lakik a híres Friedmann família, a mely 
a csodarabbikat adja egész Bukovinának, a 
szent embereket, a kiknek minden szava pa¬ 
rancs és törvény. Messze országokból jönnek 
szivükben megtört, tanácsokra váró emberek, 
a szent férfiú elé érve kitárják lelkűket és vár¬ 
ják, hogy mit mond Ő, mert a mit Ő mond, 
az bizonyosság. 

Egész Sadagora csak néhány utcza, teljesen 
keleties, van benne valami a szibériai deszka¬ 
tatárvárosok hangulatából, sok kis hotel, min¬ 
den házban öt-hat bolt. Itt kell szállás és kell 
üzlet, mert nagy az idegenforgalom, sokan já¬ 
rulnak a Eebe elé, hogy az segítsen rajtuk. 

De milyen gyönyörűen is lakik a Friedmann-
dinasztia. Az út mentén tölgyek és fenyők 
közül kipompállik a keleties, vöröstéglákból 
épült palota, homlokzatának középdísze két 
fekvő oroszlán, közöttük a tíz parancsolat kő-

táblái. Bent a palotában vendégszobák, hogy 
méltón fogadhassák, ha jeles vendégek érkez¬ 
nek ; nagy imatermek, a hol egész nap tvile-
mes és taleszes öreg férfiak járnak fel és alá 
mormolva az évezredes sorokat, vagy pedig 
egy helyben állva ringanak jobbra-balra, mint 
öreg fák 

A palotával szemben, belül az udvaron van 
a szentek-szentje: a sadagorai templom. Min¬ 
denféle mezőkbe osztott padsorok és imahelyek, 
folytonos gutturáló, elnyújtott gajdolás. A pa¬ 
dokban emberek, a kik reggeltől estélig imád¬ 
koznak, a csillárokon gyermekes papirrózsák 
és színes papirlánczok, az egyik oldalszobá¬ 
ban, a hol a nagy rabbi szokott imádkozni, 
pedig kincseket érő függöny, drágakövekből ki¬ 
rakott szőlőfürtök.. . Sok száz év előtt hozták 
el Spanyolországból. 

A máramarosi zsidófuvaros szive csordultig 
megtelt áhítattal, imádkozott, hogy minden 
bűntől mentesen járulhasson a rabbi elé. Tár¬ 
gyalt udvartartásával, titkárjaival, majdnem 
másfél óra hosszat ült az előszobájában, körü¬ 
lötte várakozók Oroszországból, Eomániából, 
a mig végre nyílik az ajtó és beléphet. 

Kis asztalka mellett, selyemkaftánban áll a 
rabbi, mozdulatlan és merev, nagy titkok, örök 
szentségek tudója. Mellette egyik meghitt tit¬ 
kárja. A kis máramarosi zsidó szive hevesen 
ver, a torka kiszárad, míg előadja esetét és 
mikor mindent elmondott a postáról és a lo¬ 
vakról, mint messiási szózatot várja az Ítéletet. 

És megszólal a rabbi lassú, monoton hangon: 
- Lovaidat eladod a kincstári postahiva¬ 

talnak, de csak tiz korona foglalót kapsz rá 
és egy írást, hogy a tiz korona foglaló vissza¬ 
fizetése után bármely pillanatban újra tied le¬ 
het a két állat. A lovakat így eladtad, már 
nem a tulajdonaid többé és mégsem vesztet¬ 
ted el őket. Szombatonként pedig keresztény 
kocsist fogadsz fel, a ki a te kincstári tulaj¬ 
donban levő lovaidat hajtja, így nem sérted 
meg a szombat szentségét és az üzlet is meg¬ 
marad. 

A fuvaros boldogan hagyta el a szent fér¬ 
fit, a kihez oly sokan csődülnek tanácsért... 
És senki sem hiába. Az előszobában utána 
jött a titkár, annak néhány koronát adott, -
így évenként összegyűl vagy százezer korona, — 
az úton már várta az omnibusz és nemsokára 
óriási burgonya és hagymaföldek között meg¬ 
elégedett szívvel, boldogan ment vissza Cer¬ 
novitz felé. Pásztor Árpád. 

1. A templom. — 2. A csodarabbi palotája. — 3 Sadagorai utcza. — 4. Sadagorai omnibusz. 
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A REJTELMES BRETAGNE. 
Irta PEKÁR GYUL A. 

(Folytatás.) 
IL Morbihan. 

A nantes-i vonat végnélküli morotvák ingo¬ 
ványos tájain robog tova, - - megannyi tört 
üvegdarabkónt ezernyi kis viztükör világít a 
viharos ég alatt. A torkolló Loire mocsarai, 
szigetvilága ez; a nagy forradalom rémnapjai 
alatt űzött vadakként itt bujdostak azok a pa¬ 
pok, kik a «fullasztó» szörny, Carrier «noya-
des»-jaiból, - - pár százan a sok ezerből, — 
megmenekülhettek. Ott a nádon túl a tengerré 
szélesedő folyón úsztatta le a Konvent Biztosa 
áldozatait az éjben s mikor már jó messze 
voltak, kinyittatta a kötözött apáczák és papok 
alatt a bárkák zárrajáró fenekét. A mellék-
csolnakokról röhögő pribékek szigonyozták le 
a küzködő szerencsétleneket. Borzalmas ké¬ 
pek . . . Csak egyet nem értünk s ez nagy 
kérdőjel az egész franczia forradalom lélek¬ 
tanában : az elmebeteg Carrier tán nyolcz tár¬ 
sával rendezte mindezt, az egész Nantes gyű¬ 
lölte, utálta őt s hetvenezer (!) lakos közül mégse 
akadt egyetlen egy se, a ki az ebet leütötte volna. 
Némán vitették magukat a vágóhidra. Hol a 
hires «gall düh» ? Valami nekünk érthetetlen 
hibbanás van itt a közmondásos franczia bra¬ 
vúrban és bátorságban. És így volt ez a többi 
vidéki városokban is. De tovább ! A képek gyor¬ 
san változnak, vonatunk az égen siető tépett 
felhőkkel fut versenyt. 

Halljuk a tengert, a legigazabb breton bárd, 
a «szent» óczeán nagy szavát halljuk ! Viharos 
a napéjegyen, dolgozik ott künn az óriási «só-
malom)) ; érezzük permetés lehelletét, mely 
csakugyan oly szilaj, mintha a vizimélységben 
tekerődző Midgard kígyó fúvása lenne. A mesz-
szeségben az Atlanti «tarajos habparipái» ost¬ 
romolják a Saint-Gildas fokot, de hires Ma¬ 
donna vigyáz ott, ki éberen őrködik, i á t ő, tud 
mindent; ha bármily távolban breton hajót 
vész fenyeget, magától kondúl a saint-gildasi 
Boldogasszony harangja, — a nép csak ezt 
lesi . . . Mosolyogtok? Tengerre hitetlenek, kik 
nem tudtok imádkozni: olt majd megtanultok! 
A vihar nemcsak a tengert, hanem a leiekbe 
becsapva, az emberi lelket is felkorbácsolja, -
szörnyű mámor a vihar, rettegtető és csábító s 
oly dolgokat láttat, a milyenről a józan száraz¬ 
földi szemnek fogalma se lehet. Más képzelem 
ez; e sziveket, a hogy itt mondják, "tengervíz 
folyja körül». A breton nemzedékek, századok 
óta a viharok mámorában él és e mámorból ő 
fel nem ébred soha; élete vizió s rémek fátyo-
lán át látja a létet Holtakkal él együtt, nap¬ 
pal is őket érzi, az ő jeleiket lesi, mert hisz 
a holtak raja várnak s szót kell fogadnia ne¬ 
kik. Lát lelkeket, korrigánokat, fantomhajókat, 
s látja a morbihani szirtfokon a fekete boszor¬ 
kányt, a mint fekete keszkenőjét rázza: min¬ 
den rázásra minden ránczból megannyi holló 
száll elő s megannyi vihar magvát szórja el 
szárnya alól. . . Itt nincs menekvés, nincs okos¬ 
kodás, itt hinni kell, hogy remélhessen vagyis 
élhessen az ember. Mennyire más a szárazföl¬ 
diek kiegyező, kényelmes, józan hite ! Ott benn 
a szárazföldön láthattok parádés nagy székes¬ 
egyházakat, de mily nagyaz űr e tágas temp¬ 
lomokban Isten s a hivők közt! E katedrálisok 
csak műemlékek, — ha igazi istenházát akar-
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tok látni, ide e zord partra jertek a középkori 
breton gothika gránit szentélyeibe. Ájtatosak 
ezek és bizodalmasok: kicsinyek, ép mert a 
hivő és félő ember mindenáron közel akar 
maradni Istenhez. Az elfeketült falakon a bre¬ 
ton szentek és mártírok fantasztikus formái 
nyüzsögnek: megannyi követei a nép kérlelő 
alázatának, - - mind a «Pére Eternel», Isten 
szobra felé látszanak indulni, kit a képzelet itt 
háromkoronás ülő aggastyánnak lát, térdei közt 
a golgothai keresztfával. E breton szentek csu-
dás intimitásban élnek nemcsak a halandókkal, 
hanem egymással is; bizonyos búcsúkon fel¬ 
kerekednek falujukból és nagy néptől kisérve 
proczessziósan vizitelnek egymásnál. S még az 
ugyanazon név alatt szereplő szentek is tájak. 

AURAYBEN A ZARÁNDOKOK TÉRDEN CSÚSZVA MENNEK 
FEL A LÉPCSŐN SZENT ANNA TEMPLOMÁBA. 

községek szerint megannyi külön egyéniségek, 
külön tehetségekkel. Szent Fiacre egy helyütt 
a kertészek, másutt a kocsisok védnöke, Szent 
Adorján a katonák patrónusa, de Plougastel-
ben specziell a gyomorgörcsöt gyógyítja, Szent 
Efflam pedig temérdek szerepe közt Plouézam-
breban a férjek féltékenységét szünteti... A hány 
Boldogasszony van, mind önálló külön egyéni¬ 
ség, külön királynője a maga vidékének. Egyik 
v.jó híreket adó», másik ((mindent gyógyítóit, 
a harmadik, mint p. o. a treguroni hires Ma¬ 
donna specziell a fiatal anyákat segíti tejhez, 
miért is a hivők rendesen piczi gyerekfőkötők-
kel kedveskednek neki. S hogy közös «Notre 
Dame« nevük daczára mégis mennyire külön 
szent személyek, mutatja az, hogy p. o. port-
blanc-i Boldogasszony minden évben ünnepé¬ 
lyesen elmegy vizitbe a Clarté-Madonnához... 
Hát élnek, nagyon tevékenyen élnek itt e sze-
rafikus lények. A Szárazföld elvesztheti hitét, 
a Part, mely a nagjobb, ősebb elem, a Tenger 
erejét érzi: soha. El a vallás itt, - - vonatunk 
Vannes-on túl ép Auray elé ér, nézzünk be a 
Szent Anna hires templomába. Ő Bretagnenak 
legnépszerűbb, mondhatni nemzeti szentje; fő¬ 
ként a fiatal mátkapárok áhitják eskető áldá¬ 

sát. S a ki látta az auray-i Szent Lépcsőn tér¬ 
den állva kúszni fel a zarándokokat, az elfogja 
hinni, hogy nehéz a breton élete s nagy szük¬ 
sége van neki az égiek istápoló jóakaratára. 

Él a vallás itt. És nem anyagias, üres -szer¬ 
tartás ez, hanem valami vágygyal teli átszel¬ 
lemült érdeklődés a lélek sorsa iránt. Itt a fő-
momentum. A bretont mindenekfelett a halál¬ 
utáni lét foglalkoztatja, — Kenan szerint, ki 
maga is breton volt, ez a kelták legszebb és 
legjellemzőbb ösztöne. Mi lesz «azután»? Ezt 
találgatja, ezt színezi ki csudálkozó, dús kóp-
zelinük a hiten át a poézis akkora túlvilági 
birodalmává, melyhez képest ez a fogható földi 
lét igazán kicsinyes kicsiséggé törpül. Minden 
káprázat, • - a földi múlandóság közepette, 
szerintük, csupán egy igaz és örök valóság van: 
a szeretet. Ez az, a mi odaát is megmarad, sőt 
még szebbre folytatódik. A breton szerelmesek 
tudják ezt s nem csak az egyik, hanem a má¬ 
sik létre is egyesülnek. S ez a másik a főbb. 
Bús szerelmi dalaik csak a jövő lét reményé¬ 
nek gondolatára vidúlnak f e l . . . E gyöngéd 
miszticzizmus a forrása a «Kerek Asztah egész 
bájos lovagi költészetének, a Lancelot-k és 
Guinievrák, Tristánok és Isoldák szerelmének. 
Mély e szerelem, mint a tenger s örök, mint 
annak zúgó, viharzó rejtelmei. 

((Morbihanv annyit tesz keltául, mint «kis 
tenger»: szigetekkel tarkázott kis tenger ez 
Auray alatt, szomorú nagy öböl, melynek sej¬ 
telmes vizét Maupassant szerint «babonák vi¬ 
harán dúlja, hullámoztatja. Kocsink rég el¬ 
hagyta már a nyájas, ósdi városkát, hol nyoma 
sincs többé a pöffeszkedő franczia radikaliz¬ 
musnak, s mindenki csak royalizmusról sut¬ 
tog . . . csöndesen döczögünk tova az elárvult 
tájon a nagy óczeán: Plouharnel és Carnac 
partjai felé. Meglátszik, nagyon vad szelek 
nyargalhatnak erre, a vihar ördöngős körömmel 
szaggatja a tájképet, - - lapul a tüskés sötét 
cserje a halmokon, a fák dereka gyötrötten haj¬ 
lik s gallyaik megannyi fantasztikus karokként 
meredeznek a sápadt égnek. Itt-ott nedves 
rétek zöldéinek, elnyúló sarkuk titkolódzó bo¬ 
zót alá búvik; mélyek az árnyak mindenfelé. 
Utunk a lombalagutak alatt olykor éjféli sötét¬ 
ségbe visz bele, — és ha kijövünk, akkor sincs 
sokkal világosabb. Furcsa ez: fényes dél van 
és mégis mintha már estelednék. Bámulunk, 
aztán megborzongunk; varázslat erejével er-
nyeszt ez a kísérteties, bágyadt fény. És a hogy 
e félhomály, e babonás hangulat lassan lel¬ 
kűnkbe szűrődik, döbbenve kezdjük érteni, hogy 
az emberek itt nappal is fantomokat látnak. E 
csönd, e nagy elhagyatottság közepette titokká, 
rejtelemmé lesz minden, — jelentős jellé még 
a levél zizegése is. Ha madár (ér grekir) száll, 
az csak halálhírt vihet, ha bokor zörren, az 
csak a begoul-noz a vampir leskelődése lehet, 
s ha a szél vijjog nyöszörögve, az bizton az 
Ankou, a halál szekerének a nyikorgása. Min¬ 
denütt (főként ereknél, hidaknál) rémek, spon-
tail-ok vetnek tőrt a gyötretett halandóknak... 
És mind e hiedelmeket csak táplálják azok a 
fantasztikus, óriás gránit emlékek; menhirek 
és dolmen-ek, melyek Carnac felé egyre szapo¬ 
rábban vetik fel a bozótból rejtelmes fejüket. 
A kocsis ostorral mutogat s egymás után ne¬ 
vezi meg őket: Cucuny, Mané Keriotied, Ke-
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riaval, Runesto, Kergaval és a többi. Megál¬ 
lunk, leszállunk. 

Az ember elámul: micsoda hit micsoda cyc-
lopi eszközökkel állíthatta talpra ezeket a bi¬ 
zarr és óriási emlékeket? A menhirek (men=kő 
hir=\iosszú) hasított, olykor nyilván faragott 
monolithek, melyek rejtelmesen állanak ma¬ 
gukban egy-egy tumulusz-tetőn; rendesen 4 — 6 
méter magasak, de akad közöttük í!5 méteres 
óriás is, mint a közeli Locmariaquer félszige¬ 
ten levő 200'OÜO kgr. súlyú Men-er-Hrocck 
(tündérkő), mely a krónikák szerint ezerkétszáz 
évvel ezelőtt dűlt el villámsújtottan. A dolmenek, 
mint nevük is mutatja (cZo/ = asztal, mén—kő), 
köasztalok, vagyis tetőlapokkal ellátott mega-
lithikus gránit házikók; van óriás ezek közt is, 
mint p. o. a locmariaquer-i «Table des Mar-
chandsv. Állunk és törjük a fejünket: mik ezek 
mind? Síremlékek, - isteni tiszteleti vagy 
fejedelmi monumentumok? Nem értjük, — és 
a hogy tovább haladva a csöndes kis Carnac 
faluba érünk, bizony a Miln-múzeum őre, a 
tudós Rouzic úr se tud biztos felvilágosítást 
adni nekünk. De kivisz bennünket a falu mögé 
a Kermario-nak nevezett hires alignements-
hoz. Itt csakugyan szemünk, szánk eláll: há¬ 
rom sorban kétezer menhir sorakozik előttünk 
a sivár tengerparti tájon. És úgy mondják, ez 
csak a maradék, - - hajdan tizenkétezer volt! 

Hát a tudomány ép oly néma marad ez ős¬ 
kori emlékekkel szemben, mint bámulatunk; e 
tízezer, esetleg több éves menhirek és dolme¬ 
nek czélja, hivatása pontosan ma se állapít¬ 
ható meg. Eouzic úr csak arra figyelmeztet, 
hogy a granitóriások e hármas sora napkelet 
felé tekint s tán mégis isteni tiszteleti czélra 
szolgálhatott. A monolithek keletről nyugat felé 
egyre nagyobbodnak s a végén egy cromlcch-
nek nevezett körönddé formálódnak. Itt e kör 
közepén állt volna a Nap-kő, a llirmensul.9 
Lehet, — lehet az is, hogy az egyes monolithek 
a kőkorbeli törzsszervezet egyes főembereit, 
vagy azoknak sírját jelképezték. A kelták druida 
papjainak azonban vajmi kevés közük lehet 
ahoz a rejtélyes néphez, mely itt előttük élt s 
e megalithikus emlékeket emelte. De, líouzic 
úr szerint, egy körülbelül biztos: e nép már a 
földet művelte. Egyes dolmen-lapokon stilizált 
búzakalászok láthatók vésve, másokon pedig 
e8y-egy eke elé fogott ökör rajza vehető ki. 
A nép kelta képzelme persze mindezt másként 
fogja fel. Sz.erintük e menhirek ellenséges ka¬ 
tonák, kiket Szent Cornély pápa (?) kővé vál¬ 
toztatott, — e kőkatonák évenkint csak egyszer 
élednek fel, és pedig karácsony éjjelén, mikor 
is megmozdulnak s a vízhez - - inni men¬ 
nek . . .! Breton hit szerint egyébiránt ez az 
egész táj a Korrigánok (Korr—kicsi, </wen= 
tündér) birodalma; a törpe tündérek e kövek 
alatt kincseket s az«aranycsizmás Caesar» arany¬ 
koporsóját őrzik. Ezért ásnak a tudósokon kí¬ 
vül a parasztok is itt oly sokat, - - a nép a 
tumuluszok kőbaltáit aztán villámhárítónak s 
egyéb babonás rítusokra használja. Legfurcsább 
e rítusok közt a mel-beniguet, a «szent kala¬ 
pács)) szerepe. A szent kalapács egy ilyen kő¬ 
korbeli kis csákány, s arra való, hogy a nehe¬ 
zen halódó ember fejét vele — «az Atya, Fiú, 
Szentlélek, Három Isten nevében» - össze¬ 
törjék, s így «megszabadítsák őt a halál bor¬ 
zalmaitól)). E barbár szokás még a legutóbbi 
időkig is fentartotta magát, s rendesen a falu 
legöregebbje vállalkozott a homloktörésre. Maga 
a «mel-beniguet» a sekrestyésnél állott a temp¬ 

lomfal rejtekében, - - ma már persze mindet 
elszedték : ott láthatók a carnaci múzeumban. 
Megnéztem őket s láttukra, bevallom, a vati¬ 
káni katholikus Kóma egy ősrégi czeremóniája 
jutott az eszembe. Az, hogy a halott pápa ko¬ 
ponyájára is hármat szoktak volt koppintani 
ezüst kalapácscsal. . . Nyilván nemzetközi, kö¬ 
zös őshagyománynyal van itt dolgunk. 

De e máig is élő öshagyományokra más pél¬ 
dát is idézhetek én itt breton földön, - - és 
pedig egy oly rítusban, mely a messze kelet 
Priapus-kultuszát látszik egyesíteni az európai 
modern vallásossággal. Itt Morbihanban ős 
időktől fogva az volt a babona, hogy az eladó 
leány, a ki holdváltozáskor ráül a Cniz-Mo-
quen-nek nevezett dolmen egyik kövére, — «M/r 
la pierre chaude», — hamar férjhez megy. . . 
Nos a breton papság küzdött egy darabig a 
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babona ellen, de aztán belátta, hogy meg kell 
alkudnia vele, — mint a hogy megalkudott az 
egyéb pogány kelta hagyományokkal is, midőn 
a menhirekre egyszerűen keresztet tüzetett. 
Denikve az egykor tilos babona ma már hiva¬ 
talos szent czeremóniává lett itt Carnac-ban, — 
a leányoknak nem kell többé bujkálniuk, ha¬ 
nem tavaszszal maga a plébános vezeti ki őket 
proczesszióban a Cruz-Moquenhez s ájtatos ima 
közben ő maga ülteti a hajadonokat sorjában, 
egymás után a dolmen kövére . . . S mind bol¬ 
dogok, mind hiszik, hogy bizton férjhez men¬ 
nek. S a hit, tudjuk, erőt ad! Sok bóbitas 
leányfő... most is itt vihognak körülöttük. Előre 
örülnek már az eljövendő tavasz szerelmes 
czeremóniájának . . . 

Figyelek szavukra, aztán megszólítom őket, 
de bajos: sokan még ma se tudnak egy szót se 
francziául! Tovább evődnek az Artus király 
dallamos, bizarr nyelvén, mely tényleg oly ide¬ 
genszerű, hogy nem hasonlítható egy más idio-
mához sem. Pedig a tudósok szerint Európa ez 
őslakó keltái indogermánok, - - egykor világ-
biró hatalmas nép, mely azonban utóbb a ró¬ 
mai terjeszkedés és az erre visszaható népván-
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doiiás két malomköve közt megőröltetett. Ma 
már csak gyéren vegetálnak Walesben, Skó-
cziában, Irlandban, - - és itt Bretagneban. E 
kelta telepek nyelve ma is rokon: a breton 
érti úgy az angol, mint a skót és ir testvérek 
nyelvét. A szellem mind a hármójuknál egy 
ugyanaz, — se Anglia, se Francziaország nem 
bír e faj rejtelmes és szívós ösztöneivel. Pedig 
legyőzték őket, — hisz az egész breton epika s 
vele együtt a győzök egész középkori lovagi 
költészete ahoz a nagy Artus királyhoz fűződik, 
ki a VI. századbeli kelta végveszedelemnek az 
utolsó nagy hőse. Artus mint a nyugatangliai 
silurok fejedelme, utolsóként szállt szembe a 
diadalmas angolszászokkal s a britt kelták az 
ő hanyatlása után vándoroltak át a szomszéd 
Brittaniába: Bretagneba. E hősi hagyományok 
persze csak négy-öt század múlva alakultak 
iiott epikus anyaggá, és pedig a Nennius és 
Gaufrey Arlliur breton püspök keze alatt. E 
költő historikusoknál Aitus már győztes breton 
nemzeti király s a nagy varázsló bárd Myrd-
dhin (Merlin) is megjelenik mellette; Artust 
nem ellenségei, hanem lázadó unokaöcscse, 
Modred győzi le, és pedig azáltal, hogy bűbá¬ 
jos feleségét Guinieira (Gwenhwywar) király¬ 
nét elcsábítja. A király nagy csatában megöli 
ugyan az árulót, de maga is sebet kap s eltű¬ 
nik a bűvös Ultima-Thulebe : a messze Aualon 
szigetre. Innen a hires breton mondás: neltünt, 
mint Arthur!» De Artus c.s«/,- eltűnt, nem halt 
meg: a breton hűség szent hite ez s az ősrégi 
«Balé Arzur» (Marciié d'Arthur) éneknek ma 
is az a hatalmas refrainje: «Nem, Arthur nem 
halt meg!» A nép híven hiszi: vissza fog ő 
még jönni egyszer . . . 

E csudás király a hagyomány szerint a wa¬ 
lesi Caerlleon-ban tartotta szép Guinievrájával 
fényes udvarát. Sok száz hölgy és nemes lovag 
sürgött kettejük körül, de Artus csak a leg¬ 
vitézebb és legfenköltebb tizenkét hőst engedte 
leülni ((Kerek Asztala* köré. Ösmerjük a főb¬ 
beket: Yvain, hrcc, G<iu<eiv, Wigalois, Wii/a-
mur, aztán mindenekfelett: Tristan, Lancelot 
s -Perceim! (Parsifal vagy a britt verzióban 
Peredur). E lovagok mind messze kalandokra 
indulnak óriások, törpék, szörnyek és varázg-
latok ellen, mindig, hogy a gőgöt büntessék s 
az elnyomottakat, főként a nőket védelmez¬ 
zék . . . íme itt áll előttünk készen a legyőzött 
kelták egész bűbájos, gyöngéd és misztikus 
költészete, melyből legyőzőik lovagi világa majd 
élni fog az egész középkoron át. Mert hisz 
francziák, angolok, németek, spanyolok, ola¬ 
szok, (sőt még a szlávok is!) egyebet se csinál¬ 
nak, mint ezt az Artus-kincset fosztogatják és 
dolgozzák fel a XIL század meginduló lovagi 
élete számára. Chrestien de Troyes és Golt-
fried von Slrassburg Tristant mutatják be 
Francziaországnak illetve Németországnak; 
Wolfram von Eschenbach Parsifalt, llarlman 
von dér Aue Erec-et, Yvain-t Grafenberg Wi-
galoist, Dante Lancelot-t teszi meg Európa 
mintahősévé. Kell-e nagyobb elégtétel a legyő¬ 
zött keltáknak, minthogy ép legyőzőik emelnek 
oltárt az ő kincses költői idealizmusuknak? 
A kelták pusztulnak, de hőseik mint Arthur 
«nem halnak meg» ; mintegy a Merlin varázs¬ 
latából : élnek, örökké élnek. Örökké újjá szü¬ 
letnek, — mint legutóbb is Tristán és Parsifál 
a Wagner zenei költészetében . . . No de hisz 
majd viszontlátjuk őket még itt, a hol e hősök 
kalandjai nagyrészt lejátszódtak: a rejtelmes 
Bretagneban. 'Folytatása következik.* 



560 VARÁENAPI ÚJSÁG. 
2S. SZÁM. 1Ü13 l'VFOLYAM. 

HETÉNYI JÁNOS EMLÉKE. 

AR ERKELI HETÉNYI-EMLÉK. 

A komárommegyei Ekelen emléket állítot¬ 
tak a múlt század első felében élt és munkál¬ 
kodott kiváló magyar tudósnak, Hetényi Já¬ 
nosnak. 

Abban az időben, a mikor a magyar tudo¬ 
mányos élet még nagyon kezdetleges volt, alig 
egy néhány tudósunk dolgozott a kedvezőtlen 
viszonyokkal küzködve, elszigetelten, az önálló 
tudományos kutatás eszközei még úgyszólván 
egyáltalán hiányoztak s nem voltak meg a 
tudomány terjesztésének szervei sem, Hetényi 
János nagyon jelentékeny szolgálatokat tett. 
A tudományos szellemet németországi egyete¬ 
meken ismerte meg s hazatérve mint szülőfalu¬ 
jának, Ekeinek lelkésze, igen széles körű és 

nagy mértékű tudományos munkásságot fejtett 
ki. Az akkoriban alakult akadémia tudomá¬ 
nyos pályadíjait sorra ő nyerte el, úgy, hogy 
1836-ban már megválasztották az akadémia tag¬ 
jává. Leginkább történeti munkákat irt a hazai 
történet köréből, eredeti kutatáson alapuló ta¬ 
nulmányokat és népszerű történeti elmefutta¬ 
tásokat, de talán legnevezetesebbek filozófiai 
tárgyú munkái, a melyek révén az elsők közé 
sorozható, a kik nálunk tudományos alapon 
kezdték művelni a filozófiát. Ha munkái na¬ 
gyobbrészt feledségbe merültek is, munkássá¬ 
gának megmaradt a nyoma tudományos kul¬ 
túránk fejlődésében, mert a maga korának 
hasznos munkása volt s nagy része volt a tu¬ 
dományos érdeklődés felkeltésében. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Budapesti Szemle» most megjelent júliusi 

számának első helyén Wlansica Gyula tanulmánya 
áll gróf Andrássy Gyula külpolitikájáról, mely 
Wertheimer Ede Andrássy-biográfiáját bírálja eb¬ 
ből a szempontból. Alexander Bernát a most elmúlt 
színházi év történetéről ad tanulmányt, melyben 
sorraveszi a télen előadott darabokat s fejtegetésük 
alapján igyekszik képét adni drámairodalmunk ál¬ 
lapotának. Bezcrédj István Bezerédj Lászlóról, a 
negyvenes évek közéletének e kiváló alakjáról kezd 
czikksorozatot, Téglás Gábor Dáczia megdölésének 
történetét fejezi be. Andrejev l.eonid novellája, 
Lévay József és Jakab Ödön verse adják a füzet 
szépirodalmi részét. Hckler Antal a múzeum és a 
tudomány viszonyáról értekezik, a Szemle rovat 
képzőművészeti eseményeket birál s az Értesítő 
rovat könyvismertetései egészítik ki a szám tartal¬ 
mát. A Budapesti Szemlét Berzeviczy Albert és 
Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovich Géza 
szerkeszti s a Franklin-Társulat adja ki; előfize¬ 
tési ára félévre 12 korona. 

Heltai Gáspár reformátor. Dr Lakos Béla ér¬ 
dekes kortörténeti tanulmányt adott ki a három 
legnevezetesebb erdélyi reformátor egyikéről, Hel¬ 
tai Gáspárról és koráról. Nem az irodalomból is¬ 
mert Heltai Gáspárról szól, a meseiróról, XVI. szá-
szadi irodalmunk egyik legmarkánsabb alakjáról, 
hanem reformátori munkásságáról és vallási fejlő¬ 
déséről. Ismeretes, hogy Heltai gondolkodás módja 
végigment a reformáczió minden fázisán, mind 
radikálisabb irányban : előbb luteránus volt, majd 

kálvinista és végül unitárius. A tanulmány i__ 
igyekszik ezt a fejlődést korbeli okokká! megma¬ 
gyarázni, fejtegeti Heltai egyházi szereplését, hit¬ 
vitáit, üldöztetéseit s a végén rövid összefoglaló 
képét adja a reformáczió hatásának a társadalmi 
és politikai életre. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, július 1 3 . ^ 
számában Teleki Sándor irt verset, Zsoldos László 
színdarabot, Sebők Zsigmond folytatja nagy hatású 
regényét, A milliomos fiát, Mesemondó bácsi egy 
illedelmes majom-társaságról mond el érdekes tör¬ 
ténetet, Elek nagyapó az ünnepi kalácsról mesél, 
'áj Dörmögő-történetet is irt Sebők Zsigmond, a 
kis olvasók pedig sorra a kérdésre felelgetnek, hogy 
mi a legkedvesebb sportjuk, fiákosi Viktor foly¬ 
tatja érdekes regényét. A rejtvények, szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát 
A *Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a ki¬ 
adóhivatal. (IV. kér. Egyetem-uteza 4.) 

Új könyvek. 
Heltai Gáspár reformátor és kora. Irta dr. Lakos 

Béla. Budapest, Kókai Lajos. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: STEINKACH IST¬ 

VÁN királyi tanácsos, 48-as honvédszázados 85 éves 
korában. — PEBJÉSSY LÁSZLÓ, a szegedi iparkamara 
elnöke. — Kenései KENESSEY KÁLMÁN, nyűg. mi¬ 
niszteri tanácsos, a vaskoronarend lovagja, Fehér¬ 
megye volt alispánja 92 éves korában Kápolnás-
nyéken. — STÖCKEBT ANDRÁS darufalvi adminisz¬ 
trátor 82 éves korában Darufalván. - - Ujnépi 
ELEK LIPÓT kereskedelmi tanácsos, nagykanizsai 
földbirtokos, Zalamegye törvényhatósági bizottsá¬ 
gának tagja Bécs melletti Bádenben 76 éves korá¬ 
ban. — Bulcsi JANKY LAJOS nyűg. altábornagy, a 
III. osztályú vaskoronarend lovagja 78 éves korá¬ 
ban Szegeden. — HODINKA EOMÁN görög-katholikus 
lelkész, kerületi esperes és szentszéki tanácsos 
77 éves korában Hidegpatakon. - - EÁTH JÁNOS, 
Déva város tanácsosa. — GÖDRY FEBENCZ, Sepsi¬ 
szentgyörgy polgármestere. — KOHN SÁMUEL buda¬ 
pesti háztulajdonos 51 éves korában. — ILLMANN 
ISTVÁN 54 éves korában Világoson. — MAY JÁNOS 
könyvnyomdatulajdonos 54 éves korában Budapes¬ 
ten. — SINGEK ANTAL szobrász 53 éves korában 
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mentesen 
Selymet házhoz! 

Kérjenek mint*' a mi újdonságainkból fekete, 
fehér,vagy szinc..ben: crépon. faponnés, chinés, l 
ottoman. m'eísalin stb. moussellne 120-cm.széles,! 

1 méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, l 
és blúzoknak, plüs, kábátoknak és köpenyeknek, 

valamint blúzok varrstlan és ruhák valódi svájczil 
hímzéssel batist, -gyapjú, éa selyemben. 

Mi csakis kezeskedett szolid selyemsíő-1 
vetet árulunk, közvetlenül magánvevöknek, posta¬ 

költség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbélyeg.) ] 

Schweizer és Társa, Luzern U 24(S»ájcz) 

Steckenpferd 
lílíomtejszappan 

BEKQMAHN ft CO. gryftrtmauya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen batásu szeplők eltávolítására és neiku 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, ülaUzer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergraann «Manerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

100gyertyafény erős, óránkénti vüáftitásra 3 - 5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárbova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

Állandó kiúllis 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül (01KTORIN ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kerület, Baross uteza 1. u a a n . 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

TECHNIKUM MTTTWEIDA 
Igazgató: A. HOLZT, tanár. • (Szász királyság.) — 

ig-asabb technika i t a n i n t é z e t e l e k t r o - és g-épész-
.ernokok, teehnikuiok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel' 

•zerelt elektrotechnikus éa gépépítő laboratóriumuk. Gyári " 
Unuló-müheljek. Legiégibb és leglátogatottabb intézet. 

Programm stb. díjtalanul a titkárság által. 

Kocsié Pu csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Qu4. Á* tÜll-lmt . * Byár és fóüzlet : 

im,tamv.t 
Telefon : József 2— 37 

A főváron elnő él legrégibb 
* oilpketiiititó, veer«n«tUó 

él kelmefestő gyári intéiete. 
- V - l * • " - * • • v..s^o«keméti-

14. T Hanajn<«aa-Ti. 4. VI., Terír-körút 
-, Andrisury-út 16. VIU.. J6««eí-k5x*t B. 

A monarchia legnagyobb kocsi aktára. Árjegyzék ingyffl. 

Modern művészi 
laKberendezéseK 

u. m. haló-.ebédlő-, úri szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
VIU. kér., Rákóczi-út 7. sz. 

Oberschreiberhauban. - STEINBBBO MIKSA Buda¬ 
pesten. 

STIEFL JANKA 80 éves korában Győrött. — 
KIINDA PÉTEBNÉ, szüL Famler Karolina 78 éves 
torában Esztergomban. — Özv. melléthei DÉVÉNY 
BBETALANNÉ, szül. szentgróthi Novak Etel 77 éves 
korában Budapesten. —JÁEOSI ALAJOSNÉ, szül. Szé¬ 
kely Francziska 61 éves korában Budapesten. -
TBEBITSCHKB GYULÁNK szül. Auszterweil Jenny Buda¬ 
pesten. - - Sárvári és felsővidéki SZÉCHÉNYI ANDOR 
PÁLNÉ szül. zsombolyai és janovai Csekonics Andrea 
grófnő. Gróf Csekonics Endre leánya, 43 éves ko¬ 
rában a bécsi Löw-féle szanatóriumban. — BAKTHA 
JÁNOSRÉ, szül. Popovits Aranka Szolnokon. — SZÉ¬ 
KELT IBÉN, néhai Székely Ferencz zeneművész leá¬ 
nya, a ki maga is kiváló művésznő volt, Tellye-
sen. - - Prileszi PBILESZKY PÁLNÉ szül. Borbátvizi 
Balázs Vilma "29 éves korában Borbátvizen. -
Hosszuaszói és szelistyei LÁSZI.ÓITY IRÉN 21 éves 
korában. - WLADIMIR Erzsiké 18 éves korában 
Huszton. - - Eajner Lajos és neje, született Wein-
berger Regina leánya, IBÉN 15 éves korában 
Balfon. - - DEZSEÖFFY EMILNÉ-, szül. Pilisy Mária 
T>8 éves korában Nagykátán. — Özv. SIPOSS MENY-
HEBTNÉ szül. Gácser Karolina 67 éves korában 
Piskin. 

EGYVELEG. 
* A kegyetlen olasz nép. A nemzetközi állat¬ 

védő kongresszus, a mely legutóbb Turinban gyűlt 
össze, kiadta jelentését. Megtudjuk ebből, hogy az 
olasz nép még mindig nagyon barbár és kegyetlen 
természetű. Kegyetlensége abban nyilvánul meg, 
hogy az apró madarakat, még a dalosokat is kö¬ 
nyörtelenül pusztítja. Igaz, hogy nem csupán kedv¬ 
telésből cselekszi, hanem főkép a zsugoriságig menő 
takarékossága miatt. Az olasz szereti a pecsenyét, 
de sajnálja rá a pénzt, pedig van neki. A szép 
Itáliában nem védi törvény a hasznos madarakat, 
a melyek a verőfényes éghajlat alatt erdőben, me-
z5n seregestül élnek. De seregesen fogják is szegé¬ 
nyeket és zsinórra fűzve árulják a piaczokon, 60— 
70 fillérért tuczatját. Ám még jobban jellemzi az 
olasz szivtelenséget a madarak vadászatának módja. 
Rendesen nagy csalogató madarakat: var jut, szar¬ 
kát, baglyot, héját használnak, a melyek szemeit, 
hogy el ne repülhessenek, tüzes vassal kisütöge¬ 
tik. Az így megnyomorított csalogató madarakkal 
való kereskedés Olaszországban egész üzletág és 
némelyik példányért 15—20 lirát is elkérnek. 

A nemzetközi állatvédő liga jelentése szomorúnak 
mondja azt az állapotot és felszólítja az olasz kor¬ 
mányt, hogy tegyen valamit a barbarizmus meg¬ 
szüntetésére. Erre azonban alig van remény az 
olasz nép ősi jogának tekinti a szabad madárvadá¬ 
szatot, a melyben ha korlátoznák, képes volna 
némely vidékeken fellázadni a hatóság ellen. 

a leghíresebb bel- és 
külföldi orvosok a Ku-
leke-t ajánlják, mint 
a legjobb tápszerthány-

Gyermekeknet inger, diarrhöe, bél¬ 
és felnfilteknek u u r u t S(D. eseteiben. 

Dupla élvezetté válik szabadsága, ha czipőire 
elutazása előtr, «Berson» gummisarkokat tétet. Az Új 
Berson gntnmisarok aranydobozban : kényelmes, ele¬ 
gáns, ruganyos, tartós. Czipészétől kifejezetten «Ber-
son»-t kérjen, ha jól akar járni. 

SAKKJÁTÉK. 
2857. számú feladvány Chiistensen Oh.-tó'l, Koppenhága. 

SÖTÉT. 

Hel /enen fejtették m * | i Herényi Lajos, — Gént 
Józsei és Stark Vilmos. — A tB^dapeití Sakk-kört. — 
A tBvdaptsti 111. kér. Sakk-köri. — Lndányi Antal. — 
Wysohogrod PaL — Beér Mór. — Oottléb István (Budapeit) 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaaer Antal (Lifót-
vár). — Szabó János (Bakcmy-Szattlászló). — A «Győrt 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyflr). — 
A tZborói Tanaikört. — A tKalociai Katholikui Kert. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiác-
ujlak). — A iDunutöldi-ári Eyytnlöifgt kórt (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Gsolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A iLtibiczi Gazdasági Kaitinot (Leibics). — 
Lnstyik János és Hzivák János (Alberti-írtat. — •Cirngeri 
Ka$n*6t (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kun* 
Rezső (Tanárikét). — Budai Sokkoló Tdnatág (Budapeit). — 
Patkó Imre (Talpai l _ ^ _ _ _ _ _ 

Szerkesztői üzenetek. 
Chopin mazurka. Némi készséggel van Írva, de a 

Chopiu-zono hangulatából u^yan vajmi keveset ad 
vissza s figyáltalán vajmi kevés benne az eredeti vonás. 

Legkedvesebb nekem a kora kikelet, stb. Sem a 
nyelvének, sem a mondanivalójának nincs semmi rit¬ 
musa, morő próza, nem is a legjobb próza az egész. 

Éjfél tájban. Ugy-e nem írsz. Ebéd után, stb Ilyen 
versek ezrivel teremnek : konvenczionálissá vált ócska 
formák s bennük ép oly konvenozionális tartalom, 
némi köves ügyességgel. 

Miért? Nem költői munka, legfeljebb jóravalú mű¬ 
kedvelői munkának lehet nevezni. 

KÉPTALÁNY. 

b o d e f g h " 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2854, számú feladvány megfejtése Traxler Károlytól. 
Világns. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. Bffi-f4 .__ Bh6-h8 1. . KgSxf* 
2. Va5—dS! stb. 2. Fc5-d6 f stb-

b. e. 
1. __. __. Hhl- f2 1. Bh6-b6 
2. Hg7-f5 f stb. 2. FcSxbG stb. 

a. c. 
1. ... ... Ha7 b5 1. . . . . Ha5-ob 
2. Fc5— d« stb. 2. Fc5xe3! stb. 

úu . T 

uú L, 

A *Vasárnapi Újság* 21-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Lágy tavasztól forró mji'i-
rig, a mosoly mind rfmczczá válik, megvéníli a 
való. Oh az ember visszaszédül, csontváz lesz a szép 
újévbül, zsenge lányból Tél anyó. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. II. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

.Soványító, 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodás elleni 
küzdelemben, ha a 

csípőt és hasat karc¬ 
súbbá tenni.az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
nálhatjuk. 

D'DESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; korhá¬ 
zukban jó eredmén¬ 
nyel használjak és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alánján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használnia egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 

Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.- korona. 
GVÁR : Pai-is Lattoralnire PUBOIS 7. Ruc Jadin. 
MAOtARORFzAoi FÖRAKTA : TÖRÖK Jözs^F frvópyszertára. Budapest. 

VI.. Klraly-u'i-zn 12 *» Andrá»«y-ut 26 fi. 

^••m 

Van-e homokja? 
ha igen, akkor keverje ezementtel és ké¬ 

szítsen falitéglákat, fedőcserepebet, 
űr-tömböket, padló- és jardalapokat, 
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat 
stb. belőle. — Szállítjuk ai összes gépe¬ 
ket éa formákat ezen jövedelmező 

iparághoz. 

Dr. Gaspary & Co. gépgyára 
M a r k r a n s t a d t , Lelpzlg mellett. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni 
128. Bzámu árjegyzék ingyen. 

kiváló bor- és 
litMumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetességnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és CPUI II TFQ 
gyógyszertárakban. CbHULI CO 

Szinye-LipócziSalvatorforrás-vállalat, 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A leányok előszeretettéi ,,_Bersoií' 
sarkot viselnek czipöjűkön! 

BERSON a legjobb márka valamennyi gnmmisarok között 
BERSOHnmmisartot kérie ar<1-y-Czipészétól 

Bersonmüvek, Budapest, VI I . 

dobozban ! 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara-

Wf • tói fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KEBESKEDEUO ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi vizsgálat Állásközvetítés, lutentátus 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serai l -
arczkenőcs kiváló hátain szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti ís bársonypuhává teszi. Kis tégely 7 0 fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serai l -eremé nappali 
használatra l korona. Serail-kajszeez hajhullás éa 
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti. 
l üve3 l korona 5O fillér. — Seral l -puder. Kitűnő 
pipere-poi fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K. 
Serail-szappan t drb 6O fillér. — Valód i epeszap-
pan l drb 8O fillér. — Serail-«zájviz l üveg K 1.5O. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten A« 
Roz«rjyu7Mátyáí;;\'_-M u i1 u Arad Szabadság tói 8 

ha a világhírű Vukovári Goldsteru-
arczkenőcsöt és szappant használja. 

Ára tatl-tgy korona. —̂ 
Készíti Xlrchfct, 0 .„, 

Budapesti főraktár: Török¬ 
írtára, O-Vnko»4r 9. 
'vóiívs/ertár, Kirülv-u. l'i l 
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Vácz 
Kecskemét, Lajosmizse 
Párkány-Nána 
Paris, Wien 
Esztergom 
Kiskunfélegyháza 
Párkány-Nána 
Dunakeszi-Alag 
Szeged 
Berlin, Zsolna, Pozsony 
Esztergom 
Rákospalola-Újpest 
Szeged 
Galanta 
Rákospalola-Újpest 

165 
137 
703 
167 
505 
103 

4111 
169 
171 

6503 
173 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
105 
107 
711 
179 
731 
141») 

4117«) 
143 
131 
109 
729») 

4119«) 
i«0i 
1X1 
509 

1405 
4115 
1S35) 
145 

6513 
117 
717 
101 
185 
123 

[250 
1 ao 
125 
146 
150 

2oo 
208 
240 300 
340 350 
405 
410 505 515 555 
(512 
0^2 
(i22 
Üá2 
KS2 
712 
71£ 
822 
825 
812 
8ü 
8̂ 2 
8SS 
92Éi 
9-Í2 
9'áS 
9á2 
gas 
912 
9iS 
11)22 
101^ 

.oss 
I0á2 
[Q35 

SZT. 

GÍv. 
Szv. 
Gyv. 

SÜv. 
• 

» 

W 

• 

• 

• 

• 

I* 

s> 

Gyv. 
W 

Szv. 

« 

» 

Gvv. 
Szv. 

G?v. 

Szv. 
» 

» 

• 

» 

k'o 
ezv. 
Szv. 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bukarest, Bá/.iás 
Rákospalota-Ujpest 
[Tövis, Kolozsvár, 
iSzatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Rákospalola-Üjpest 
Kecskemét, l-ajosmizse 
Rákospalota-Úipest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákos pa lota-Uj pest 
Érsekújvár 
Wien, lierlin 
Berlin. Zsolna 
Rákospalota-Ujpest 
Orsóvá, Bázias 
Wien 
Wien 
Bázias. Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Vecsés 
Nagymaros 
Piliscsnba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Oegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-AIng 
Segesvár. Stanislau 
Berlin. Zsolna 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Bázias 
H-ondon, Osleude, 
[Paris. Wien 
Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

1 
l 

'» Vasnr- és ünnei>nnnokon mnjus 15-től 
közlekedik. -

*! O.ak vasár- és ünnepnapokon közle-
keilik. 

•) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 
kon közlekedik. 

•) Vasnr- és ünnepnapokon míjns 15-töl 
bezárólag szeptember 15-i^ közlekedik, 

•i Mimién keilden. usiiiürtiikön. pénlekcu 
és vasárnapon közlekedik. 

") Minden liKtfün, szcrdáu és szombntcn 
közlekedik. 

164 
714 

1404 
138 

4106 
166 

4141P) 
1U8 

Ild.S 
106 
126 
170 

4110 
5UC 
l' W 
120 
704 

ono 
tóix; 
172 
110 
174 
7I« 
110 
142 
17G 
128 
722 
144 
7ÍI 

4114 
I-M 

1JIHÍ 

130 
rer»i«) 

17.S 
l.-tO") 
7 Í S 

&'>().S 
I:L> 
711) 
1ü2 

MIIS 
118 
502 
184 
706 1 
504 1 
720 

4116 ] 
902") 1 
146 1 
702") 

12 u a 

[215 
12 2 0 

1925 
12 30 
100 
1O5 
130 
150 
200 
2io 
215 
•J 20 
225 
230 
235 
240 
245 
•)50 
310 
355 
410 
430 
ftis 
52O 
550 
c>sa iii2 r.i5 HS2: (>a2 i;i2 1121; 
C,25 
7Ü2 
7±£ 
722 
7Í3 
y*> 
7 M 
8221 

8Ü. 
sau! 
!)--i 
')ü 
1)22 
()ü 
022 
022 
112 
122 
135 

11£ 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 

• 

• 

rvsz. 
Szv. 
Gyv. 
Szv. 

• 

Gyv. 

Szv. 
Gvv. 
Szv. 

•> 

» 

• 

Gyv. 
Szv. 

• 

m 

» 

• 

Gyv. 
Szv. 

» 

H 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

• 

Szv. 
» 

k.o. 
BXV. 
Szv. 
k.o. 
exv. 

Rákospalota-Ujpest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospnlola-Ujpest 
Piliscsnba 
Dunakeszi-Alag 
Esztergom 
Wien, Paris 
Párkány-Xána 
Rákospalota-Ujpest 
Észlelőm 
Sznlmar-Németi, Brassó 
Wien 
Galanta 
Bukarest. Ráziás 
Czegléd, Szolnok 
Ijliosmizse. Kecskemét 
Rákospalola-Újpest 
Szob 
Rákospalota-Ujpest 
Szeged 
Wien 
Szob 
Hakospalota-Újpest 
Párkány-Nána 
Vecsés 
Nagymar.os 
Monor, Ócsa 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Pozsony. Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 
1 zegléd 
Rákospalota-Ujpest 
Vácz 
Czegléd 
Ijijosmizse 
Párkány-Nána 
Bukarest. Házias 
Dunakeszi- Alag 
Zsolna. Berlin 
Wien. Paris 
Bukarest, Stanislau 
Dunakeszi-AIng 
Szeged. Bázias, Bukares 
Maros-Vásárhely 
Kiskuufélegyháza.Szeged 
Esztergom 
Belgrád, Konstantinápoly 
Nagymaros 
Bukarest, Konstanti-

náoolv 

') Érkezik minden keilden, szerdán, 
pénteken és vasárnapon. 1 Érkezik minden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
közlekedik. 

') Vasár- és ünnepnnpokon közlekedik. B) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 
bezárólag szcptun) bér 15-ig közlekedik. 

165 
137 
703 
167 
505 
103 

4111 
169 
171 

6503 
173 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
105 
107 
711 
179 
731 
141») 

4117«) 
143 
131 
109 
729») 

4119«) 
i«0i 
1X1 
509 

1405 
4115 
1S35) 
145 

6513 
117 
717 
101 
185 
123 

1122 
11 2S 
11 áS 
11 52 

SZT. 

GÍv. 
Szv. 
Gyv. 

SÜv. 
• 

» 

W 

• 

• 

• 

• 

I* 

s> 

Gyv. 
W 

Szv. 

« 

» 

Gvv. 
Szv. 

G?v. 

Szv. 
» 

» 

• 

» 

k'o 
ezv. 
Szv. 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bukarest, Bá/.iás 
Rákospalota-Ujpest 
[Tövis, Kolozsvár, 
iSzatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Rákospalola-Üjpest 
Kecskemét, l-ajosmizse 
Rákospalota-Úipest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákos pa lota-Uj pest 
Érsekújvár 
Wien, lierlin 
Berlin. Zsolna 
Rákospalota-Ujpest 
Orsóvá, Bázias 
Wien 
Wien 
Bázias. Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Vecsés 
Nagymaros 
Piliscsnba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Oegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-AIng 
Segesvár. Stanislau 
Berlin. Zsolna 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Bázias 
H-ondon, Osleude, 
[Paris. Wien 
Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

1 
l 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 

1 
l 

41102 
4U04 fp*i 

Sjv 1 -s/.tergom 
i:s/lerSuin 

4006 
44MU*i 
4U1U 
4012 
4016 

[215 
[.J57 
•>ll 
62°. 
1123 

Szv. 
• 

• 

• 

» 

Esztergom 
Piliscsaba 
Esztergom 
Dorog 
Esztergom 

4001 
11)05 
4007 
4009 

5á2 
71S 
gao 

IV>* 

Szv. 
• 

» 

m 

Dorog 
Esztergom 
Esztergom 
Esztergom 

4011 
4013 
4017*) 
4019«) 
4015 

2io 
520 
8Ü 
921 
I02Z 

Szv. 

> 
• 

Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaba 
Piliscsaba 
Esztergom 
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On \s egyedül kivan 
borotválkozni , s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Gcm-biztonsági 
borotváló-l<cszülcl<ct 
valódi damaszkuszi pengékkel * biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelheti!. 

' Valódi brönni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 

Egy szelvény f szelvény 7 kor. 
3.10 m. hosszú l szelvény 10 kor. 

teljes férfiruhához { szelvény 15 kor. 
(übát, nadrág, és mellény) szelvény 17 kor. 

elegendő, csak l szelvény 20 kor. 
Cff izclvényt (elitté izilonrubaboz 20.— K-ert, ulnugv 
mfiltíizBntet, tariittlódenl, lelyemktmgtrnt, nfll koirttm 
szinteket rtb. gyári Arikon küld, mint megbízható és 

•xolld cég mindenütt límcrt poizlogyirl rskttr. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen éa hírmenti*. 

Ai •lónyflk l mtlytkil • mtgínvevfl tlvtz, ki uSvrl-
•Ikiéflciét közvetlen Slcgcl-lmhof cégnél, • frárf 
plicon rendelj míg, Igca Itlenlekenytk. Szabott, Taf-
olcsóbb árak. Oríá.l válascték. Mlnlshl, Nfrtlmti 
kluolctlii, •<« • legkisebb rndtléuél Is, M|isn MM 

iribu. 

Hatása csodás! 
a nap, a szél, a hideg 
befolyása ellen. 

Biztos siker! 
2 - 3 nap alatt eltüntet 

szeplőt, foltot, ránczokat. 

Előkelő hölgyeink, 
Igazi nri nő és művésznő legkedveltebb toi'ettczikke a 

bőr ápolására, a szépség megőrzésére és fokozására. 

l l r i i t f i a t a l i t l Az "^^ u,zt», U U I L , i la Laii L: Sima ]eB2 tí;iet 
kiütés, pattanás, májfolt, mitesszer, 

szeplő, stb. biztosan eltűnik pár 
napi használat után • 

Kriegner-féle 

(HINA KÜ5T 
L^fe- fc evőkészletek, kávé-, tea- és 

mokka, továbbá likőr-, sör-
és borkészletek, szlvargfar-
nitnrák slb. nngy választókban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért min t 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 

használata által. 
Egy tégely ára 4 kor. 
Próbatégely 1 korona. 

A legideálisabb szépitöszer és teljesen ár¬ 
talmatlan, miről az alábbi hivatalos bizonyítvány tanúskodik: 

Magyar kir. áll. vegykisérieti állomás Búd; pesten. 
Hivatalos bizonyítvány. 

A budapesti m. kir. vPgykisérleti állomás részéről ezennel 
hivatalosan bízónyittatik, hogy a Kriegner György gjógyszertái a 
által gyártott Créme de Marguerite artztem'cs fémalkatiészaktt, 
festékanyagot vagy egyáltalában a szervezetre ártalmas hatigu 
anyagot nara tartalmas. 

Liebermann dr., a m. kir. áll. vegyklsérl. állomás vezetője. 
Kizárólag- a 
KSlEGKEa- gyógy¬ 
szertárban kapható. 

Budapest, Kálvin-tér 
(Buoss-ntoza sarok.) Pos¬ 
tai szétküldés naponta. :: 

IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 
l ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. — Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállítunk 

M 
í-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedrencz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bor azon* 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet 
utánz . r - e r 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬ 
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű nennem 
felelősséget. A Margit̂ créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett Ara l kor. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drcgua-üzletben 

4!45eK5'í?\ 6 * ' 7 ' 5 7 K ' ! d u n > h a 160XH6 cm. 1 0 * 11 9Ü, 
HévllVi . ?zemé'yes dunyba 200X140 em. 12'70,14'63,17'38 K. 

'tszes szerinti méretekben és minöségben.Nngv raktár : l 
olepedok, paplanlepedök. kész párnnhajak és hímzett 

asztaln ÍS*Sl v a l a m i n t a világhírű s«apességi vászon és 
inemuekben. Paplan és matraoigrár . Szétküldés után- ' 

rélünl k o r o n a t ° l feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kicse-
BJ un, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 

**j*(ry lékünket ingyen és bérmentve. 0 
Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám. l 

Magyar ágytoll 
2.8O koronától kezdve 
kff.-kint. Legelőkelőbb 

beszerzésí forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék Ingyen 

és bérmentve. 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni. 

CALDERONI és TÁRSA 
Budapest, V. Kér., 
Gízcila-tér I. (Haas 

utazásra, sport, verseny és vadászati czé-
_. ;, 

lókra Zeiss-,Busch- stb. gyártmány. Új 
l á t C S Ö V C K typusok: Zeiss, Noctar, Busch, Hellux és 
Marlux. Utazó barométerek, üti hőmérők, autószemüvegek. 
Fényképészeti készülékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

éjjel kényelmes, ruganyos matraoos ágy. 
Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágygyá 
változtatható át, ennélfogva minden családnál kedvelt, sőt nélkülözhetetlen. Kapható minden kivitelben Szétküldés a világ min¬ 
den részébe SCH-BERL RÓBERT udvari szállító, ős. és kir. szab. gyára által, Budapesten, IV., Haris¬ 
bazár 4. — Árjegyzék kívánatra. Sf Óvom a t. közönséget Schöberl-ágyam értéktelen utánzataitól. 



564 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
28 -SZÁM. 1913. 60. I'VFOLYAJI. 

A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Oríentales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, keménv és kifejlett kchi-1 mindig na^v 
vágya volt a/, elegáns hölgyeknek, mert elenged¬ 
hetetlenül hozzátartozik n s/.rpség trljcsségéhrz. 

Tehát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek. 
akiknek keble nincs elegendő mádon kifejlődve, 
vagy azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rendelkezik azzal a rugnnyossággal, amelyet a 
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális kehlet, amely 
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával: . 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetöt. de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volta Pilules Orien-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az Ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító ma¬ 
gasztalasoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orientales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna. 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Orientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mel¬ 
let, nagyobbodik napról-
napra és* a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket — hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orieii-
tfl les ".elvitathatatlan hatá¬ 
ra iák őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy : 
• Telj éten meg vagyok elégedve 
azon eredménynyel, amelyet el¬ 
értem a Pilulet Orientáltáéi. 
Legyen biztosítva, miszerint há¬ 
lámat fogom önnek tanutitani, 
t hogy fogok jó ét Jól erdemeit 
reklámot etimilni az ön pilu-
lái rémére. 

Xme deC ...ne Biyrn, 
Parit. 

És a másik : 
Uram l . 
A. Pilulet Orientalet nagyon jót tettnek ét kötzHnet 

ételéért, látom örömmel azon beeséseket lattan eltűnni, 
amelyek körülvettek keblemet. Kost már nem etem kft-
légbe, hogn'uep keblet fogok viucaknpni, amelyet több 
év óta elvesztettem. 

Louite M. . . rue Franklin, Pötty. 
A Pilules Őri,•ntales hnsználata.által esoilála-

tosan megtelnek a liatal leányoknak épp iigy, 
mint .azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradLs;ig é.s ]>ctcg-
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetü eg>-ének is be-
vehetik azokat, aliogy a következő két kivonat 
mutatja: 

Uram! ' ' 
£n nagyon meg vagyok elégedve a Pilulet Őrien-

talei-lal, amelyek nemetak kitté nagyobb keblet adnak, 
hanoii eaétztégetebb it vagyok. Ma SÓ évet vagyok, 
trrue'geny voltam a legztengébb gyermekkorom óta él 
aak atóta, hogy vénem az Ön Pilvláit, látom vér-
lieaényiégemet eltűnni. 

ItiUe O . . . plaee St.-Pierre, Tonneint. 

Órám f 
A barátnőm, akivel megismertetten a Pilulet Őrien-

táléit, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyotnor-
foreiei voltak, amelyek eltűntek. 

L. Y . . . rue Couraye, Granville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket; mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hölgy és liatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram l 
Tovább it rendelem a kitűnő" Pilulet Orientalet 

produktumot az e'npáczienteimnek e'a örömmel kijelent¬ 
hetem önnek, hogy ennek tídmot likért kdizönhetek. 

Doctor O . . . á W . . . 
(Loire-Inférieure.) 

A kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja : 

Uram! 
14 nap óta szedem a Pilulet 

Orientalett ei mármegelégedett-
téggel meglepő eredményt vetzek 
étire. 
llme H . . . t . . . rue Condart, 

Harteille. 
Uram l 
Ezennel sietek önnek gratu¬ 

lálni Pilules Orientaleseért, 
amelyet jobban lehetne aoda-
pilulának nevezni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntesse mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. 
Az e'n puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t én a* ön Pilótáitól 
el vagyok ragadtatva. 
tlme Á ... L . . . Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokal. amelyek a Pilnles 
Orientales hatását mutat-
jáTE, amelyek' nem éngétlik" 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek, amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a rzitálásokat, amelyek a 

Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. . , . 
- így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a .Pilules Őrien-
Lalei'-Jioi ípljiauiodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb öliajükat teljesítve Hígjai; látni és 
nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepétve és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gybrs átalakulással. „ _ 

Kísérelje 
CUS-HION MCtL 

meg kérem! 

Tétessen az egyik, czipőjére 
o*~ valódi angol 

Ö'SULLIVAN 
GUMMISARKOT ~M 

és a másikra bármely más gyártmányút, ez minden 
kétséget kizáró módon meggyőzi önt arról, hogy az 

Ö'SULLIVAN 
hat más gummisarkot kibir! 

s Minden ezipésznél li:i pliatft I * -K ¥• ÜTőleraltat: 

ULLMANN EMIL-nél VI,, Hajós-utcza 36, Telefon 4 8 - 4 3 , 

agy 
J. Ratie, Pharmacien, 5 Passage verdeau Poris. 

Raktár Ausztria-Magyarország részére : Tőrök 
József gyógyszerész, Budapest, VI. kér,, Király-
utcza 12. sz. Yertrieb Franz.- Kosmet.' Artikel 
Wien, XII. Bez., Telchackergasse 5. 

Gessler 
Budapest 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsawdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 

Méltányos arak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok' feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 
Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dij-
alanul azonnal küld. 

Ffirdógondnokság, Gánóczfürdő. 

KEZ.inUNKflK 
LÖWö -CW 
BUBHPEST VII. 

BADEN 
•WIEN MELLETT. 

PENSION MELANIE 
1912-beri megnagyobbítva 

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬ 
vés, a föherczegi villák közelében, 
előkelő konyha. —"Kert. —Villamos, 
vasúti megállóhely.!-^ H«lvközLtelefon 
240. — Egészéven át-nyitva. — -Tulaj¬ 
donos : Melly Mayer von Maytach. 
Prospektust küldi Bfocknér J. hirdetője, 
Budapest, IV., Semmelweis-üícza 4; sz. 

SZOBRANGZ 
GYÓGYFÜRDŐ Üngmegyében. 

Glanbersós. hideg1, kénes, sós víz. Gyomor- és máj-
beteg-ek magryar Karlsbadja. 

FardőidényVmíjus lö-től szeptember 15-ig. Előidény:.májas 
15-tól június l-ig. JJtóidény : szeptember 1-től szeptember 15-ig. 
30 °/o árengédménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód-biitos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, qldólág hat, májbajuknál. epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gutaütési 
rohamoknál íérelfonólag; felszivólag hat, csúzos és kösziényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen,'czukorbé'tegségeknél, vesehajosoknál usy a czukor-, mint 
a fehérjekivátást gyprsan és kedvezően befolyásolja. ' 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi él csont¬ 
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja. Uörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh'és méh közötti izzadmánybk, hashártya' izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idnlt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. . . 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-5IÍhály,honnan ké-
nyelrnes bérkocsikon l és 1/j őrá alatt elérhető. 

Á TÍZ otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: (Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő* czimzendők. Post»-
és távirüa-álloníás helybeo. A fiirdö igazsaló-orvosa: Df. Russay 
Gábor Lajos A fürdő, igazgatósága. 

BADEN 
Nagyfokú radioaktivitás, 

i 1912-ben 31,567 fürdövendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, iscbias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, nenralgia, görrélykór, bőrbajok, íém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdószálloda. Elsőrangn ház. loter-
nrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, peniiok, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ,ingyen küldetik. 
Felvilágosítás ée prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semmelweis-utcza 4. szám. 

NUTH KÁROLY 
O*. í* klr. fensége 
József főh. üdv. izál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, ? E kér., Garay-atcza 10. 
Központi vii-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, cs»tornáiások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

PÁRAD S Í 
Évad május 15-től szept végéig. 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastímsós fürdők¬ 
kel és hidegvizgyogyintézettel, égvéuyes kénes savanyuviz természetes 
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg. , vér- , gyo¬ 
mor- ét mehbaj oknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe 

svegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés 
mérsékelt árak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart. 
rürdőkaMnqk és folyosíkgőífütéssel vannak ellátva. 

o vannak , 
felvilágosítással készségese* o L r . P r ° 8 p e k t M 8 a l é s Bárminemű 
„.. , . . . ,, fttrdőigaigatósag. 

ío- es otoevadban a lakasok 50° o-kalolcsóbbakaz állandó veDdéjknek. l 

29. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H O 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 2 0 ^ 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételeit.: 1 

Egészévre 
Félévre „ 
Negyedévre 

20 korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A írViMgkróm/cd.-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a posta.'lag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A KASSAI MÚZEUM FÖLDSZINTI ELŐCSARNOKA. — Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Esvetem-ntcza 4. HZ. 


